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Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2015
Numer ogłoszenia: 398294 – 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901,
faks 0-81 7570028.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w
roku 2015.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia
jest: 1) odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ludwin w 2015 roku bezpośrednio od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. gospodarstw domowych (tj.
nieruchomości zamieszkałych) 2) transport odebranych odpadów do miejsc segregacji, odzysku lub
unieszkodliwienia, 3) przekazywanie zebranych odpadów komunalnych i zagospodarowanie w
instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z procedurą postępowania z odpadami. 2. W
ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje odpadów
komunalnych: 1) Zmieszane odpady komunalne (szacunkowa ilość – 300 Mg czyli ok. 25 Mg/miesiąc).
2) Odpady zebrane selektywnie tj. papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.)
metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz szkło i odpady opakowaniowe ze szkła
(szacunkowa ilość – 27 Mg czyli ok. 1,5 Mg/miesiąc) zbierane w workach na poszczególne frakcje w
następujących kolorach: a) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i makulaturę, metal, tworzywa
sztuczne i opakowania wielomateriałowe; b) BIAŁY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane.
3.Odbioru odpadów wymienionych w ust. 2 należy dokonywać różnymi samochodami dla
poszczególnych frakcji odpadów tj. zmieszane odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady
komunalne. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dojazdu do nieruchomości również tych
trudno dostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu lub w czasie
remontów dróg) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z
punktów adresowych o problematycznej lokalizacji wynikających ze złych parametrów technicznych
dróg. Gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów
będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, i może polegać w
szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli

nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje
dodatkowe wynagrodzenie. UWAGA: Zalecane jest przed złożeniem oferty dokonanie wizji w terenie
w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi i specyfiką terenu gminy Ludwin 4.W ramach
zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne (zmieszane oraz
selektywnie zebrane)w następujących częstotliwościach: a) zabudowa zagrodowa i jednorodzinna –
raz w miesiącu, b) zabudowa wielorodzinna – dwa razy w miesiącu 5. Wykonawca zobowiązany jest
do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w harmonogramie usuwania
odpadów komunalnych terminach z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi odbywać się od
poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 – 19.00, 6.Wykonawca zobowiązany jest przygotować
(przed podpisaniem umowy) harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zgodny z częstotliwością
ich odbioru wymienioną w ust. 4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie każdego
właściciela nieruchomości o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych oraz o zmianie tego
harmonogramu. Dodatkowo Wykonawca wykona harmonogram w formie naklejki samoprzylepnej
odpornej na czynniki atmosferyczne którą umieści na przykrywie pojemnika na odpady w każdym
gospodarstwie objętym umową przy pierwszym odbiorze tj. styczeń 2015. 7. Na terenie gminy
Ludwin w dniu ogłoszenia przetargu zamieszkuje około 5400 mieszkańców w około 1320
gospodarstwach domowych. 8. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych
gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o pojemności 120 l, 240 l,
1100 l, 7000 l i innych występujących na terenie gminy, oraz workach 120 l z folii LDPE i
pojemnikach od 800 l do 7000 l przeznaczonych na gromadzenie odpadów w sposób selektywny. 9.
Wykonawca zobowiązany jest w ramach zamówienia do wyposażenia na swój koszt w dniu odbierania
odpadów, właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej od których, odbierane
są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny przeźroczyste (niebieskie, białe) worki 120 l
z folii LDPE grubości min. 0,06mm w ilości odpowiadającej wystawionym workom w danym
miesiącu, przy czym przed pierwszym odbiorem odpadów komunalnych Wykonawca wyposaży każdą
nieruchomość w 2 worki każdego koloru. 10. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dwukrotnie
w trakcie trwania umowy zbiórkę sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych z terenu wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy
Ludwin. Terminy zbiórek zostaną ustalone przed podpisaniem umowy. 11. Wykonawca zobowiązuje
się do przekazywania Zamawiającemu, kart przekazania odpadów potwierdzonych przez instalację .
12. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania sprawozdania kwartalnego, o którym mowa w art.
9n ust. 1 – 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w terminie do ostatniego dnia
miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. Sprawozdanie zawiera: 1) informacje o masie
poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych 2) informacje o masie odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji: a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania; 3)
liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne; 4) wskazanie
właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem
utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Ludwin. Do takiego wykazu należy dołączyć
dokumentację fotograficzną (na elektronicznym nośniku danych) każdego stwierdzonego przypadku
zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z regulaminem. 13. W celu weryfikacji danych
zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 12 Wójt Gminy Ludwin może zobowiązać
Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania
dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów. 14. Odpady komunalne zebrane z
terenu gminy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do instalacji wskazanej w granicach Regionu
Gospodarki Odpadami, do którego należy gmina Ludwin.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50%

wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówień uzupełniających tożsamy z przedmiotem
zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-5, 90.51.20.00-9, 90.53.30.00-2,
90.51.00.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi posiadać wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Ludwin,
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydane przez właściwy
organ oraz spełniać warunki rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez
funkcji kompaktującej
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50 tys. PLN
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub
licencje;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub
robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli 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 niż
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, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 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, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt
III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 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 że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 – Cena – 95
2 – Termin płatności faktur – 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z
następujących przesłanek: 1) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu zmówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego; 2) dostosowania umowy do zmian powszechnie obowiązujących
przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zmówienia; 3) wystąpienia siły wyższej
np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było
przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 4) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających
wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 5)

przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy; 6) zmiana osób reprezentujących
strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie; 7) zajdą inne okoliczności niezależne
od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy 2. W razie wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że Wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy
wykonanej do tego dnia odstąpienia. 3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać
zamówienie z udziałem podwykonawców, fakt ten zostanie opisany w umowie, a umowy z
podwykonawcami i cesje płatności na ich rzecz będą załącznikami umowy zasadniczej, której wzór
jest załącznikiem niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy Wykonawca, z którym będzie zawierana
umowa nie wskaże podwykonawców ze wzoru umowy zostaną usunięte zapisy dotyczące
podwykonawców. 4. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą,
który spełni wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza. 5. Umowa zostanie zawarta wg załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru, który
w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców zostanie uzupełniony o stosowne
postanowienia w tej kwestii. 6. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi
wybranego Wykonawcę pisemnie. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. 8. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 9. Umowa zostanie zawarta na
podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w
Ludwinie, 21-075 Ludwin, Ludwin 51, pokój nr 16.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2014
godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie, 21-075 Ludwin, Ludwin 51, pokój nr 5
(sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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