
Łask: Wywóz odpadów komunalnych stałych z zasobów mieszkaniowych gminy Łask 

administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku w 2012 r 

Numer ogłoszenia: 326995 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , ul. Warszawska 14, 98-100 

Łask, woj. łódzkie, tel. 43 6753780, faks 43 6753780. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.lask.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz odpadów komunalnych 

stałych z zasobów mieszkaniowych gminy Łask administrowanych przez Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej w Łasku w 2012 r. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie usług wymienionych w tytule zamówienia zgodnie z załączonym 

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: wykazem nieruchomości wraz z wykazem 

ilości osób. Zakres obejmuje między innymi: Nieodpłatne wyposażenie nieruchomości w 

odpowiednią liczbę i rodzaj sprawnych pojemników i kontenerów,systematyczny odbiór i 

wywóz odpadów stałych. Łączna ilość osób: 1357. Zakres wywozu odpadów stałych 

obejmuje: a ) wywóz odpadów stałych zgodnie z zapotrzebowaniem i z zasadami sanitarno- 

epidemiologicznymi, b ) nieodpłatne wyposażenie nieruchomości w odpowiednią liczbę i 

rodzaj sprawnych pojemników i kontenerów. Pojemniki i kontenery winny być oznakowane 

w sposób umożliwiający identyfikację ( logo firmy, nazwa firmy, itp. ). Operacja wymiany 

pojemników i kontenerów musi się odbyć w ciągu jednej doby od daty wejścia w życie 

umowy. c) posprzątanie wokół pojemników i kontenerów po każdorazowym opróżnieniu, d ) 

utrzymanie w czystości pojemników i kontenerów, e ) bieżące remontowanie pojemników i 

kontenerów oraz ich okresowa wymiana w zależności od potrzeb, jak również uzupełnienie 

brakujących z innych przyczyn pojemników i kontenerów (np. kradzież) odbywać się będzie 

na koszt Wykonawcy bez uprzedniego powiadamiania przez Zamawiającego, f ) pokrycie 

wszelkich kosztów związanych z wywozem i przyjęciem odpadów na składowisko. 

Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za szkody i roszczenia osób fizycznych i 

prawnych jakie powstaną z tytułu niewłaściwego lub nienależytego wykonania prac przez 

służby i pracowników Wykonawcy. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 



II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

31.12.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 

o Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie 

złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie 

złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie 

złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie 

złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia. 



 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie 

złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

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 spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
 koncesję, zezwolenie lub licencję 

 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, 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, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

 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 

ubezpieczenie 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 

  



III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie 

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmiana formy własności 

nieruchomości, zmiana w wykazie budynków i ilości osób, zmiana stawki urzędowej podatku 

VAT. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.lask.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku ul. Warszawska 14. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 20.12.2011 godzina 09:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w Zakładzie 

Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku ul. Warszawska 14, w pokoju nr 10- administracja. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

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 

 


