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Krasnobród: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komun alnych z 

terenu Gminy Krasnobród  

Numer ogłoszenia: 96257 - 2013; data zamieszczenia:  31.05.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Krasnobród , ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród, woj. lubelskie, tel. 0-84 660 

7691, faks 0-84 660 7692. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.krasnobrod.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 Krasnobród. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  A. OGÓLNA 

CHARAKTERYSTYKA GMINY KRASNOBRÓD W KONTEKSĆIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA 

ODPADÓW. 1. Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gmina Krasnobród wynosi 7500, 

natomiast osób które zadeklarują zamieszkanie przewiduje się że będzie ok. 5800 -6000 (do25 maja 2013r. 

wpłynęło ok 80 % deklaracji).. 2. Na terenie Gminy Krasnobród jest na dzień 25 maja 2013 r: - 1918 

nieruchomości zamieszkałych, W skład Gminy Krasnobród wchodzą miejscowości: Krasnobród, 

Podklasztor, Turzyniec, Majdan Wielki (Borki, ul. Tomaszowska) Majdan Mały, Hutków, Dominikanówka, 

Zielone z przysiółkiem Przejma, Wólka Husińska z przysiółkiem Husiny i Uzowica, Szur z Leśniczówką 

Figarnia, Grabnik wraz z częścią tzw. Grabnik Górny, Nowa Wieś, Hutki, Kaczórki, Malewszczyzna wraz z 

przysiółkiem Koziwoda, Hucisko, Stara Huta wraz z przysiółkiem Lasowce oraz Kistków, Potok Senderki 

wraz z leśniczówką. Szacowane ilości powstających odpadów komunalnych z posesji osób zamieszkałych 

powinna wynieść 200-264 m3/m-c odpadów komunalnych. 3. Powierzchnia gminy -około 125, km2. B. 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie 
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odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krasnobród. 1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje 

odbiór stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z pojemników i worków 60 l, 80 l, 

120 l, 240l, lub 1100 l, które zostaną wystawione przed posesję w dniu odbioru, 2) Częstotliwość i sposób 

pozbywania się odpadów komunalnych zmieszanych: 1. Terenu zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i 

zagrodowej w miejscowościach: Krasnobród, Podklasztor, Turzyniec, Majdan Wielki (w tym Borki i ul. 

Tomaszowska), Majdan Mały, Hutków, Dominikanówka, Zielone z przysiółkiem Przejma, Wólka Husińska z 

przysiółkiem Husiny i Uzowica, Szur z leśniczówką Figarnia, Grabnik wraz z częścią tzw. Grabnik Górny, 

Nowa Wieś, Hutki, Kaczórki (Przymiarki), Malewszczyzna wraz z przysiółkiem Koziwoda, Hucisko, Stara 

Huta wraz z przysiółkiem Lasowce oraz Leśniczówką - Kistków, Potok Senderki wraz z leśniczówką. a) raz 

w miesiącu , b) zbiórka odpadów zebranych selektywnie tj. szkła kolorowego i bezbarwnego 4 razy w roku 

raz na kwartał c) zbiórka odpadów zebranych selektywnie tj. plastiku 6 razy w roku co dwa miesiące 3) 

Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie z 

ustalonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem odbioru. 

Wykonawca jest obowiązany do przedstawienia harmonogramu odbioru odpadów przed podpisaniem 

umowy. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie 

zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem 

odpadów komunalnych. 4) Wykonawca po uzgodnieniu z zamawiającym będzie informował mieszkańców o 

zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. 5) Odpady komunalne będą zbierane 

i odbierane z podziałem na odpady niesegregowane (zmieszane) i odpady zbierane selektywnie: szkło 

białe i szkło kolorowe oraz plastik. 6) Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości - Pojemnik -60 l, 80 l, 120 l lub 240 l - Pojemnik -1100 l, - Worki -120 l. na plastik 

oraz na szkło 7)Szacunkowa ilość stałych odpadów komunalnych przeznaczonych do odbioru w ramach 

niniejszego zamówienia tj.: -960 Mg -Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01, -

30 Mg- opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie150102, tworzywa sztuczne kod 20 01 39 -80 Mg- 

opakowania z szkła bezbarwnego i kolorowego o kodzie 15 01 07,szkło bezbarwne i kolorowe o kodzie 20 

01 02 8) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów należy 

wyłącznie do właściciela danej nieruchomości, natomiast w worki do selektywnej zbiórki do Wykonawcy. 

Szacuje się, że rocznie należy zapewnić worki dla jednego mieszkańca w ilości 4 na szkło białe, 4 szt. na 

szkło kolorowe, 6 na plastik - rocznie ok 84 tys szt. Zamawiający szacuje, że w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia ilość worków może wzrosnąć o 5%. wykonawca winien uwzględnić koszt zakupu worków i ich 

obsługi w cenie oferty. 9) Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą 

zamówieniem: a) Wykonawca prowadzi ewidencję w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości 

odpadów komunalnych i przekazywania ich do instalacji, w tym karty przekazania odpadów i ewidencja 

instalacji w zakresie postępowania z odpadami -zgodnie z zał. Nr1 rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 15 maja 2012 r. poz. 630. b) Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych 
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odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przechowywania dokumentacji pomiarów do wglądu 

Zamawiającego przez okres wykonywania zamówienia. 10) Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymywania standardów sanitarnych oraz standardów ochrony środowiska zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami 

komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104, poz. 868) i postanowieniami regulaminu utrzymania czystości i 

porządku w gminie. UWAGA ! Ilości osób zamieszkujących nieruchomości są szacunkowe. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zmiany ilości osób zamieszkałych na nieruchomościach a także ilości 

nieruchomości zamieszkałych, z których będą odbierane odpady komunalne. Ich ilość może wzrosnąć lub 

zmaleć w ciągu realizacji zamówienia w zależności od deklaracji, jakie zostaną złożone przez właścicieli 

nieruchomości. Wzrost ilości obsługiwanych osób (a także nieruchomości) w granicach do 5% nie będzie 

miał wpływy na zryczałtowane wynagrodzenie i realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien 

uwzględnić te koszty w cenie oferty. C. Wymogi dotyczące przekazywania odpadów. a) Wykonawca 

zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów prawa, w szczególności 

takich jak: ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2010 r. Nr 220. 

poz. 1447 z późn. zm), ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), ustawa z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z 

późn.zm, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z 

późn. zm), ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 

r., Nr 180, poz. 1495), ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r., Nr 

79, poz. 666), ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012r., poz. 145z późn. zm.), 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009r., nr 104 poz. 868), rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji i 

odpadów (Dz. U. 2010 r., nr 249 poz. 1673), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. 

w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 

zbiorowych zestawień danych o odpadach (Dz. U. 2010r., nr 249 poz. 1674), rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001r., nr 112 poz. 1206), 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z dnia 

11 czerwca 2012 r., poz. 645), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie 

wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz 

realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2012 r., poz. 

630), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu 

obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2012 r., poz. 676), 

Uchwała Nr XIII/194/13 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia 
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regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnobród , Uchwała Nr XXV/206/13 Rady 

Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/193/13 Rady Miejskiej 

w Krasnobrodzie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zagospodarowania tych odpadów, uchwała Nr XXIV/396/12 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 

lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia (Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017 ), 

uchwała Nr XXVI/397/12 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykonania 

(Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017). b) Wykonawca podczas realizacji 

zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt.7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 391), rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych 

odpadów, uchwałą Nr XXIV/396/12 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie 

uchwalenia (Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017 ), uchwała Nr XXVI/397/12 

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykonania (Planu gospodarki 

odpadami dla województwa lubelskiego 2017 ). c) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich 

spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. d) Wykonawca 

zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń do 

gromadzenia odpadów komunalnych.. 

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Przedmiotem zamówień 

uzupełniających będą usługi polegające na powtórzeniu zamówienia tożsamego z zamówieniem 

podstawowym. Zamówienie uzupełniające będzie związane z odbieraniem i zagospodarowania odpadów 

komunalnych segregowanych i niesegregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu 

Gminy Krasnobród. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50% wartości zamówienia 

podstawowego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.00.00.00-7, 90.50.00.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3. 

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2014. 
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium 

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 żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli udokumentuje, że posiada aktualne 

zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w Gminie Krasnobród zgodnie z 

art.9 c ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach oraz będzie posiadał 

zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z art. 41 ust.3 pkt.2 i art. 233 ust.3 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U z 2013r. poz.21). Ocena sposobu spełniania warunku przez 

wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - 

nie spełnia. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia 

wykonawca winien wykazać wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem skłądania ofert, 

a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w - w tym okresie przynajmniej jednej usługi 

zwiazanej z odbiorem odpadów komunalnych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00zł brutto. 

Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie 

załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

W celu potwierdzenia spełniania warunku dysponownaia potencjałem technicznym wykonawca 

musi udokumentować, dysponowanie: 1. Bazą magazynowo-transportową usytuowaną na 

terenie gminy lub w odległosci nie większej niż 60 km od granic gminy. Baza powinna być 

usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tutuł prawny. Baza magazynowo-

transportowa winna spełniać wymagania, o których mowa w Rozporzadzeniu Ministra 

Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomosci z dnia 11 stycznia 2013 roku (Dz.U. z 2013r. poz. 122 z późn. zmianami). 2. 

Pojazdami w ilości: - conajmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych 
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odpadów komunalnych, w tym co najmniej jeden pojazd musi posiadać zdolność do wjazdu na 

drogi osiedlowe o szer. 2,5m oraz jeden z pojazdów musi być dostosowany do odbioru odpadów 

w trudnym terenie (droga gruntowa, droga gliniasta z ostrymi podjazdami do budynków 

mieszkalnych); - conajmniej dwoma pojazdami przystosowanym do odbierania selektywnie 

gromadzonych odpadów komunalnych; Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Środowiska w 

sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomosci pojazdy do odbioru odpadów musza mieć zamontowaną kamerę, któa umożliwi 

monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomosći. Pojazdy 

winny być oznaczone nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu. Ocena sposobu spełniania 

warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów 

metodą spełnia - nie spełnia. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

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 nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

� potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub 

licencje;  

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 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 należycie;  

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

należy przedło żyć: 

� 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;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 

przedkłada: 

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

potwierdzaj ący, 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;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w Gminie Krasnobród zgodnie z art.9 

c ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu lub 

dokumentów potwierdzających, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wykonawcy zastępuje 

się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Dokument zawierający 

oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie lub wykonywanie usług mogą być: 1) 
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Poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych 

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 2) Oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w punkcie 1). Wykonawca w miejsce 

poświadczeń o których mowa w pkt.1) może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 

usług określone w paragrafie 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w 

jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

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: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1. Gdy 

konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT, zmiany 

przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy); 2) Gdy zmiany w treści umowy są 

jednoznacznie korzystne dla Zamawiającego. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.krasnobrod.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w 

Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36 22-440 Krasnobród. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  10.06.2013 

godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36 22-440 Krasnobród. 

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 żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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