OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Pęcznie w: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nie ruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęcznie w.
Numer ogłos zenia: 124279 - 2013; data zamieszczenia: 25.06.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
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 internetowe j 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 prze z zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu 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 zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ. 1) wyposażenie nieruchomości w
pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Pęczniew zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Pęczniew i bez dodatkowej opłaty na czas trwania umowy
Wykonawca dostarczy pojemniki i worki w terminie 3 dni od daty podpisania umowy; 2)
wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pęczniew w trakcie realizacji umowy
zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego. Dostarczenie pojemników i worków na teren
wskazanych nieruchomości nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia
Zamawiającego. Dotyczy to sytuacji zmiany ilości mieszkańców i wielkości pojemników,
bądź nowych nieruchomości jeżeli pojawią się w trakcie trwania umowy; 3) odbieranie,
transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Pęczniew; 4) zorganizowanie przyjmowania i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z mobilnych punktów selektywnej zbiórki
odpadów, w których zostaną przeprowadzone co najmniej 2 zbiórki (minimum jedna zbiórka
na pół roku) tj.: zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, chemikalia, zużyte akumulatory,
ogniwa i baterie galwaniczne, opony, meble i odpady wielkogabarytowe oraz 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 w terminach określonych w harmonogramie; 5) odbieranie,
transport i zagospodarowanie szkła bezbarwnego, szkła kolorowego i plastiku z Punktów
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; 6) odbieranie, transport i zagospodarowanie
chemikaliów,baterii i akumulatorów przenośnych oraz przeterminowanych leków z
wyznaczonych punktów; 7) odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów
biodegradowalnych z wyznaczonego punktu.
II.1.5) prze widuje 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 posesji o więcej niż 5 %

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (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 dopus zcza się złożenie oferty częściowe j: nie.
II.1.8) Czy dopus zcza się złożenie oferty wariantowe j: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na te mat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty
wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych i 00/100) w
formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy PZP tj. : -pieniądzu; -poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze
poręczeniem
pieniężnym;
-gwarancjach
bankowych;
-gwarancjach
ubezpieczeniowych; -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późniejszymi zmianami)
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,
je żeli prze pisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca posiada
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: 1. 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
2012 r., poz. 391 z późniejszymi zmianami), 2. Posiada aktualne zezwolenie na
transport odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie
z wymogami Ustawy z dn. 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013, poz.
21) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.
3. 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. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.). Stwierdzenie
spełnienia warunku odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów
żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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 i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości o wartości nie mniejszej niż 70.000.00zł,
w czasie świadczenia usług przez 12 kolejnych miesięcy- według załącznika nr
5 do SIWZ. Stwierdzenie spełnienia warunku odbędzie się poprzez analizę i
ocenę dokumentów żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponują: - 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. -pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w
widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu
podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, pojazd jak i baza magazynowo - transportowa oraz pozostałe urządzenia i
narzędzia winny spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości. Stwierdzenie spełnienia warunku odbędzie się poprzez analizę
i ocenę dokumentów żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony
jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy OC w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
minimum 250.000,00 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 prze z 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
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.;

•

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.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie
dysponował wykonawca:
•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwie rdze nia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nale ży 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;

•

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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 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)
1.Wypełnioną i podpisaną ofertę (na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ).
2.Wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy (w
przypadku wystąpienia podwykonawcy na formularzu stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ).
3.Dokumenty potwierdzające posiadanie upoważnień/pełnomocnictw osób składających
ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 4. Dokument
potwierdzający wpłatę wadium. 5. 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, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w odniesieniu do każdego z tych
podmiotów dokumenty wymienione w pkt 17.2 SIWZ.
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
prze widuje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopus zczalne 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: 1.Zamawiający dopuszcza
w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny w związku ze zmianą stawki podatku VAT.
2.W przypadku zmiany uregulowań prawnych mających istotny wpływ na podniesienie
kosztów realizacji zamówienia stosownie do wynikających z nich zmian 3.Zmiany nazwy lub
adresu Wykonawcy spowodowane zmianą formy organizacyjnoprawnej - przekształceniem.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony inte rnetowe j, na które j jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://e-peczniew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 03.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Pęczniew, ul. Główna
10/12, 99-235 Pęczniew..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy prze widuje się unie ważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielone j przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być prze znaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy Pęczniew
/-/ Marcin Janiak

