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Cegłów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalny ch z 

terenu Gminy Cegłów.  

Numer ogłoszenia: 252114 - 2013; data zamieszczenia : 28.06.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Cegłów , ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, woj. mazowieckie, tel. 

025 579 59 48, 025 759 59 39, faks 025 759 59 38. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  bip.ceglow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Cegłów.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem 

zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów 

komunalnych z nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy Cegłów, zamieszkałych na stałe lub 

sezonowo, gminnych jednostek organizacyjnych oraz z PSZOK, w sposób zapewniający 

osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego uŜycia i odzysku 

innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami : 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 t.j. ze zm.); 2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 t.j. ze zm.); 3) Ustawy z 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 t.j. ze 

zm.); 4) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 



2012 r., poz. 391 t.j. ze zm.) 5) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w 

sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości (Dz. U z 2013 r., poz. 122) 6) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 

2013 r., poz. 21). 7) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze .zm.). 8) Uchwały Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu 

Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012- 2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z 

załącznikami, 9) Powszechnie obowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie 

ustaw wskazanych powyŜej. 10) Uchwałą Nr XXXII/229/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 marca 

2013r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów, 11) 

Uchwałą Nr XXXV/280/13 rady Gminy Cegłów z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały 

sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów, 12) Uchwałą Nr 

XXXII/230/13 rady Gminy Cegłów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2. Usługa odbierania odpadów komunalnych z 

nieruchomości zamieszkałych na stałe lub sezonowo na terenie Gminy Cegłów, oraz z pszok i 

jednostek organizacyjnych i budynków poległych Gminie , obejmuje: 1) selektywne odbieranie 

odpadów komunalnych (zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy) następujących frakcji odpadów: a) szkło, b) 

papier, tektura (makulatura, karton) c) metale, d) tworzywa sztuczne, e) odpady ulegające 

biodegradacji w tym odpady zielone, f) opakowania wielomateriałowe, g) przeterminowane leki i 

chemikalia, h) zuŜyte baterie i akumulatory, i) zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, j) meble i 

inne odpady wielkogabarytowe, k) odpady budowlane i rozbiórkowe (nie dotyczy odpadów 

zawierających azbest) l) zuŜyte opony, m) zmieszane odpady pozostałe po segregacji. n) tekstylia, 

o) meble i inne odpady wielkogabarytowe, p) odpady budowlane i rozbiórkowe, q) szkło, r) zimne 

popioły, s) styropiany budowlane i opakowaniowe 2) odbiór ww. odpadów komunalnych z 

pojemników lub w workach na odpady komunalne, transport odpadów do instalacji przetwarzania 

odpadów komunalnych, w której nastąpi zagospodarowanie odpadów. 3) Wykonawca udostępnia 

pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, które będzie przekazywał 

nieodpłatnie mieszkańcom gminy w ilościach w pełni zabezpieczających potrzeby właścicieli 

nieuchomości. 3. Szacunkowa ilość wytwarzanych odpadów to 1 400 Mg rocznie. W tym zmieszane 

odpady pozostałe po segregacji w ilości 1000Mg, odpady wielkogabarytowe 55 Mg, szkło w ilości 

170Mg, papier, tektura w ilości 70Mg, metale w ilości 35Mg, tworzywa sztuczne w ilości .50Mg, 

opony 14Mg. elektroodpady w ilości 6,0Mg. Ilość odpadów podana powyŜej jest orientacyjna i 

wynika ze sprawozdań za lata 2010- 2012. 4. Kolory worków obowiązujące na terenie Gminy 



Cegłów jakie zobowiązany jest zapewnić Wykonawca a) szkło (bezbarwne i kolorowe) - kolor biały, 

oznakowane napisem SZKŁO b) papier - kolor niebieski, oznakowane napisem PAPIER c) 

tworzywa sztuczne metale, opakowania wielomateriałowe - kolor Ŝółty, oznakowane napisem 

METALE/TWORZYWA SZTUCZNE d) odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów 

zielonych - kolor brązowy oznakowane napisem ODPADY ORGANICZNE e) pozostałe odpady 

komunalne - kolor czarny, oznakowane napisem ODPADY KOMUNALNE f) popiół - kolor czarny, 

oznakowane napisem POPIÓŁ 5. Odbiór odpadów od mieszkańców gminy prowadzony będzie 

według następujących zasad: 1) Odbieranie odpadów, zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez 

zamawiającego harmonogramem, 2) Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania tekstyliów, 

przeterminowanych leków i chemikaliów, zuŜytych baterii i akumulatorów, zuŜytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zuŜytych opon, 

styropiany budowlanego, odpady budowlane raz w roku 2013 i 2 razy w roku 2014. 3) od właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Cegłów odbierana będzie kaŜda ilość zebranych odpadów 

komunalnych, 4) Odpady selektywne i odpady zmieszane będą odbierane w róŜne dni, nie 

dopuszczając do zmieszania poszczególnych rodzajów odpadów; 5) Wykonawca sprawdzi losowo 

lecz nie mniej niŜ 5 na 100 gospodarstw domowych, worki na odpady selektywne pod kątem 

rzetelności segregacji odpadów przez mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru 

wszystkich odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych. W przypadku stwierdzenia 

niewłaściwej segregacji Wykonawca przyjmuje te odpady, jako zmieszane. Przed 

zakwalifikowaniem odpadów selektywnych do zmieszanych w wypadku niedopełnienia przez 

właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

Wykonawca sporządza na tę okoliczność dokumentację (oświadczenie oraz dokumentację 

fotograficzną) i przekazuje Zamawiającemu. Uchylanie się od obowiązku zgłaszania 

Zamawiającemu informacji dotyczącej zaistniałych nieprawidłowości w sposobie segregacji 

odpadów będzie stanowić naruszenie postanowień umowy. 6) Wykonawca dostarczy pojemniki do 

wyposaŜenia punktu Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych organizowanego na ul 

Dobrzyckiego 37 w Cegłowie. Ilość pojemników musi zapewniać prowadzenie PSZOK zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminie 

Cegłów 7) wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres trwania Umowy do przekazywania 

Zamawiającemu sprawozdań okresowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

15 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 630). 8) comiesięczny raportów z systemu GPS 

zamontowanych w pojazdach przeznaczonym do zbierania odpadów dokumentującego przebieg 

pracy pojazdu na terenie, 9) Wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady naleŜy 

dostosować do rodzaju odbieranych odpadów oraz terenu, z którego będą one odbierane. 10) 

Wykonawca przed złoŜeniem oferty, jeŜeli uzna to za konieczne moŜe zapoznać się z terenem, na 



którym działalność będzie prowadzona. 11) Zamawiający nie dopuszcza odbierania odpadów 

komunalnych zleconych przez Zamawiającego wspólnie z innych gmin. 12) Zamawiający nie 

dopuszcza odbioru odpadów w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. 13) Zamawiający 

dopuszcza odbieranie, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów poza 

ustalonym harmonogramem, jeŜeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w 

terminach innych niŜ przewiduje termin ich odbioru, a zagraŜa to bezpieczeństwu Ŝycia i zdrowia 

mieszkańców, 14) Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania odpadów z koszy ulicznych oraz 

przystanków autobusowych. 15) Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien 

zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych 

zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 16) Wykonawca będzie zobowiązany do wydrukowania i przekazania właścicielom 

nieruchomości, kalendarzy z terminami zbiórek odpadów. 17) Wykonawca zobowiązany będzie do 

przeprowadzenia w sołectwach i szkołach, kampanii edukacyjnej dotyczącej segregacji odpadów. 

18) Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub 

innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.00.00.00-7, 90.50.00.00-2, 90.51.20.00-9, 

90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3, 90.53.30.00-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 16. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  10000,00zł (dziesięć tysięcy) 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  



o warunek uznaje się za spełniony jeŜeli Wykonawca przedstawi: a)zezwolenie na 

transport odpadów wydane na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 

2013, poz. 21) lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane na podstawie ustawy z 

14 grudnia 2012 r. o odpadach, wydane w zakresie co najmniej następujących odpadów: 

15 01 01, 15 01 02,15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03, 20 01 01, 

20 01 02, 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 03 01, 20 03 

07, 20 03 99; b)jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbioru 

odpadów w Gminie Cegłów, 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować 

zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług odbioru odpadów 

komunalnych wykonanych lub wykonywanych w sposób ciągły przez okres minimum 12 

miesięcy o masie łącznej minimum - 1 000 Mg rocznie. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o o Za spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

Zamawiający uzna jeŜeli Wykonawca będzie dysponował: - dwoma samochodami 

przystosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz 

odpadów ulegających biodegradacji w workach, odpadów wielkogabarytowych, zuŜytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon samochodowych itp. - samochodami 

specjalistycznymi przystosowanymi do opróŜniania kontenerów KP 7 o konstrukcji 

zabezpieczającej przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewoŜonych odpadów oraz 

minimalizującej oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Baza pojazdów 

nie moŜe być zlokalizowana w odległości większej niŜ 60km od Gminy Cegłów. Pojazdy 

powinni być wyposaŜone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania 

satelitarnego, umoŜliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych 

o połoŜeniu pojazdu i miejscach postojów oraz w czujniki zapisujące dane o miejscach 

wyładunku odpadów, umoŜliwiające weryfikację danych. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o na podstawie oświadczenia 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  



o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada 

środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niŜ 100 000,00zł 

(słownie: sto tysięcy), oraz Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (posiada 

opłaconą polisę) w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, 

co najmniej 200 000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy) 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 

naleŜy przedło Ŝyć: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje;  

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

naleŜycie;  

• wykaz narzędzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie 

do dysponowania tymi zasobami;  

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  



• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia.  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 



• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy 

do grupy kapitałowej;  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.bip.ceglow.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy 

Cegłów 05-319 Cegłów ul. Kościuszki 4, pok. nr 5.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

10.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Cegłów 05-319 Cegłów ul. Kościuszki 4, pok. nr 

1.. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 


