OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Pęczniew: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki
letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na
terenie Gminy Pęczniew
Numer ogłoszenia: 339832 - 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V

zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pęczniew , ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew, woj. łódzkie, tel.
043 6781519, faks 043 6781519.

•

Adres strony internetowej zamawiającego: http://e-peczniew.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 i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub właścicieli
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych
jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Pęczniew.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu
zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
których znajdują się domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na
terenie Gminy Pęczniew. -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3

do SIWZ. -Charakterystyka Gminy: a) Liczba sołectw 20, miejscowości 22 b) Powierzchnia gminy
128,38 km² (12 838 ha) - Szacunkowa liczba nieruchomości na których znajdują się: a) domki
letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:800. -Wykaz
dróg: a) droga wojewódzka 5 km b) drogi powiatowe 53 km c) drogi gminne 40,5 km d) drogi
wewnętrzne - brak danych -W Gminie Pęczniew w minionych latach zebrano następujące ilości
odpadów

komunalnych

niesegregowane

odpady

komunalne

łącznie

z

nieruchomości

zamieszkałych i niezamieszkałych: a) 2011r. 20 03 01- 212 Mg. b) 2012r. 20 03 01- 351,8 Mg;
c)2013r. 20 03 01- 340,7Mg; 20 03 07- 16,88Mg; 20 01 39- 7Mg; 20 01 02- 10,8Mg; 16 01 03- 6Mg
d) 2014r. 20 03 01- 512,9Mg, 15 01 02-16,7Mg, 15 01 06-13Mg, 15 01 07-18,2mg, 20 03 0721,9Mg, 20 01 35*-2,1Mg, 20 01 36-0,9Mg, 20 01 23*-0,4Mg,16 01 03 6,8 Mg -Wykonawca
zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania od właścicieli nieruchomości na których
znajdują się domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady zbierane
selektywnie (szkło bezbarwne, szkło kolorowe, papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe); odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone; zużyty sprzęt elektroniczny i
elektryczny; chemikalia; zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne; opony; meble i odpady
wielkogabarytowe; odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe, które pochodzą z remontów,
budów, rozbiórek, na które nie trzeba pozwolenia na budowę lub których nie trzeba zgłaszać
administracji budowlano - architektonicznej; przeterminowane leki;.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

•

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1
pkt 6 Pzp- zwiększenie liczby obsługiwanych punktów tzw. gniazd o więcej niż 10%
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6, 90.00.00.00-7, 90.50.00.00-2,
90.51.10.00-2, 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 się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

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
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

Warunek powyższy zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże: -że jest wpisany do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późniejszymi
zmianami), -posiada aktualne zezwolenie na transport i zbieranie odpadów komunalnych
zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21
ze zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów -jest
wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 29
lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2013 poz.1155
z późn. zm.). Stwierdzenie spełnienia warunku odbędzie się poprzez analizę i ocenę
dokumentów żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy

•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym
okresie wykonał należycie przynajmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze
stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykonał usługę polegającą na wywozie odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości o wartości nie mniejszej niż 65 000,00 zł w czasie
świadczenia usług przez 12 kolejnych miesięcy. Stwierdzenie spełnienia warunku
odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez Zamawiającego od
Wykonawcy

•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje na czas
realizacji

zadania

następującymi

urządzeniami:

-co

najmniej

2

samochodami

przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych; -co najmniej 2
samochodami

przystosowanymi

do

odbierania

selektywnie

zebranych

odpadów

komunalnych; - co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych typu
hakowiec, bramowiec; - pojazdy trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu
nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Stwierdzenie spełnienia warunku
odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez Zamawiającego od
Wykonawcy
•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Stwierdzenie spełnienia warunku odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów
żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy

•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada 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 z sumą ubezpieczenia na kwotę min. 65 000,00
zł.Stwierdzenie spełnienia warunku odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów
żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy

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 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;
•

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w
wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach
niewykonanych lub wykonanych nienależycie Wykonawca wykonał należycie przynajmniej
1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj.
wykonał usługę polegającą na wywozie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości o
wartości nie mniejszej niż 65 000,00 zł, w czasie świadczenia usług przez 12 kolejnych
miesięcy;

•

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;
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;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
-Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
10 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości - załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz części zamówienia,
których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy (w przypadku wystąpienia podwykonawcy
na formularzu stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ). - Dokumenty potwierdzające posiadanie
upoważnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych
dokumentów rejestrowych. - Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów o treści
określonej w pkt 16.2 SIWZ wraz z oświadczeniem wymienionym w tym samym pkt.

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 - 90

•

2 - Gotowość do odbioru odpadów odbieranych na indywidualne zgłoszenie - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje
możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: - Zmiany stawek podatku od
towarów i usług (VAT) stosownie do wysokości zmiany stawek. - W przypadku zmiany uregulowań
prawnych mających istotny wpływ na podniesienie kosztów realizacji zamówienia stosownie do
wynikających z nich zmian.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://e-peczniew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w
Pęczniewie, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.12.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Pęczniewie, ul. Główna 10/12, 99-235
Pęczniew-Sekretariat.
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.

Wójt Gminy Pęczniew
/-/ Marcin Janiak

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Pęczniew: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki
letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na
terenie Gminy Pęczniew
Numer ogłoszenia: 339832 - 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V

zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pęczniew , ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew, woj. łódzkie, tel.
043 6781519, faks 043 6781519.

•

Adres strony internetowej zamawiającego: http://e-peczniew.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 i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub właścicieli
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych
jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Pęczniew.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu
zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
których znajdują się domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na
terenie Gminy Pęczniew. -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3

do SIWZ. -Charakterystyka Gminy: a) Liczba sołectw 20, miejscowości 22 b) Powierzchnia gminy
128,38 km² (12 838 ha) - Szacunkowa liczba nieruchomości na których znajdują się: a) domki
letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:800. -Wykaz
dróg: a) droga wojewódzka 5 km b) drogi powiatowe 53 km c) drogi gminne 40,5 km d) drogi
wewnętrzne - brak danych -W Gminie Pęczniew w minionych latach zebrano następujące ilości
odpadów

komunalnych

niesegregowane

odpady

komunalne

łącznie

z

nieruchomości

zamieszkałych i niezamieszkałych: a) 2011r. 20 03 01- 212 Mg. b) 2012r. 20 03 01- 351,8 Mg;
c)2013r. 20 03 01- 340,7Mg; 20 03 07- 16,88Mg; 20 01 39- 7Mg; 20 01 02- 10,8Mg; 16 01 03- 6Mg
d) 2014r. 20 03 01- 512,9Mg, 15 01 02-16,7Mg, 15 01 06-13Mg, 15 01 07-18,2mg, 20 03 0721,9Mg, 20 01 35*-2,1Mg, 20 01 36-0,9Mg, 20 01 23*-0,4Mg,16 01 03 6,8 Mg -Wykonawca
zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania od właścicieli nieruchomości na których
znajdują się domki letniskowe lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady zbierane
selektywnie (szkło bezbarwne, szkło kolorowe, papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe); odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone; zużyty sprzęt elektroniczny i
elektryczny; chemikalia; zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne; opony; meble i odpady
wielkogabarytowe; odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe, które pochodzą z remontów,
budów, rozbiórek, na które nie trzeba pozwolenia na budowę lub których nie trzeba zgłaszać
administracji budowlano - architektonicznej; przeterminowane leki;.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

•

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1
pkt 6 Pzp- zwiększenie liczby obsługiwanych punktów tzw. gniazd o więcej niż 10%
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6, 90.00.00.00-7, 90.50.00.00-2,
90.51.10.00-2, 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 się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

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
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

Warunek powyższy zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże: -że jest wpisany do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późniejszymi
zmianami), -posiada aktualne zezwolenie na transport i zbieranie odpadów komunalnych
zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21
ze zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów -jest
wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 29
lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2013 poz.1155
z późn. zm.). Stwierdzenie spełnienia warunku odbędzie się poprzez analizę i ocenę
dokumentów żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy

•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym
okresie wykonał należycie przynajmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze
stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykonał usługę polegającą na wywozie odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości o wartości nie mniejszej niż 65 000,00 zł w czasie
świadczenia usług przez 12 kolejnych miesięcy. Stwierdzenie spełnienia warunku
odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez Zamawiającego od
Wykonawcy

•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje na czas
realizacji

zadania

następującymi

urządzeniami:

-co

najmniej

2

samochodami

przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych; -co najmniej 2
samochodami

przystosowanymi

do

odbierania

selektywnie

zebranych

odpadów

komunalnych; - co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych typu
hakowiec, bramowiec; - pojazdy trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu
nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Stwierdzenie spełnienia warunku
odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez Zamawiającego od
Wykonawcy
•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Stwierdzenie spełnienia warunku odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów
żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy

•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada 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 z sumą ubezpieczenia na kwotę min. 65 000,00
zł.Stwierdzenie spełnienia warunku odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów
żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy

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 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;
•

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w
wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach
niewykonanych lub wykonanych nienależycie Wykonawca wykonał należycie przynajmniej
1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj.
wykonał usługę polegającą na wywozie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości o
wartości nie mniejszej niż 65 000,00 zł, w czasie świadczenia usług przez 12 kolejnych
miesięcy;

•

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;
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;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
-Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
10 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości - załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz części zamówienia,
których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy (w przypadku wystąpienia podwykonawcy
na formularzu stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ). - Dokumenty potwierdzające posiadanie
upoważnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych
dokumentów rejestrowych. - Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów o treści
określonej w pkt 16.2 SIWZ wraz z oświadczeniem wymienionym w tym samym pkt.

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 - 90

•

2 - Gotowość do odbioru odpadów odbieranych na indywidualne zgłoszenie - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje
możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: - Zmiany stawek podatku od
towarów i usług (VAT) stosownie do wysokości zmiany stawek. - W przypadku zmiany uregulowań
prawnych mających istotny wpływ na podniesienie kosztów realizacji zamówienia stosownie do
wynikających z nich zmian.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://e-peczniew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w
Pęczniewie, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.12.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Pęczniewie, ul. Główna 10/12, 99-235
Pęczniew-Sekretariat.
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.

Wójt Gminy Pęczniew
/-/ Marcin Janiak

