
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.kamiensk.com.pl oraz www.bip.kamiensk.com.pl

Kamieńsk: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TERENU GMINY KAMIEŃSK

Numer ogłoszenia: 87699 - 2013; data zamieszczenia: 23.05. 2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kamieńsk , ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk, woj. łódzkie, tel. 044 6817123, faks

044 6817153.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego: www.kamiensk.com.pl oraz www.bip.kamiensk.com.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 KAMIEŃSK.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia: W ramach zamówienia Wykonawca

zobowiązany jest odbierać i zagospodarować odpady komunalne ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na

terenie Gminy Kamieńsk oraz Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej. Przez odbieranie odpadów należy

rozumieć w szczególności opróżnianie pojemników z odpadów i transport tych odpadów do miejsca ich

zagospodarowania. Powierzchnia gminy wynosi: 95,81 km2. Dane dotyczące liczby mieszkańców zameldowanych na

pobyt stały i czasowy, oraz szacowaną liczbę gospodarstw domowych wg stanu na dzień 31.12.2012 r. - 6 199 osób

Ogólna ilość odpadów zebranych w 2012 r. na terenie gminy przez firmy odbierające odpady: 722,40 Mg Ilość umów

na wywóz odpadów zawartych przez mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 1464 szt..

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

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20 % wartości zamówienia

podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2.

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.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNY M, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium najpóźniej w terminie składania ofert, tj do

dnia 31.05.2013r. do godz. 10.00, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje

się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości

15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

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 warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: a) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamieńsk zgodnie z

wymogami Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2012

r., poz. 391 z późniejszymi zmianami), b) posiada aktualne uprawnienia w zakresie transportu odpadów

komunalnych wymagane zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21).

Zgodnie z art. 233 w/w ustawy zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy o

odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2010 nr 185 poz 1243 ze zmianami) zachowują ważność na

czas na jaki zostały wydane. c) 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. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.).

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy wykażą, że

wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) należycie w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, która to usługa obejmowała odbiór i zagospodarowanie

odpadów komunalnych o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje: - Bazą magazynowo -

transportową usytuowaną na terenie Gminy Kamieńsk lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy

gminy, na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Baza magazynowo -transportowa musi

spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z

2013r. poz. 122) - Co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów

komunalnych - Co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych

odpadów komunalnych - Co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji

kompaktującej. WAŻNE Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra

Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013r. Poz. 122).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na

kwotę minimum 300.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc 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;

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 wyklucze niu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

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;

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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite j 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 pkt III.5)

- Formularz ofertowy - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1

Prawa zamówień publicznych - Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających

ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych - Aktualny wpis 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 gminie (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami) -

Aktualne zezwolenie na transport odpadów lub odpowiedni wpis do rejestru - zgodnie z art.233 ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21) - Aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty

sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z

dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.)

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

Działając zgodnie z Art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany

treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach: 1) gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian

w sposobie, technologii lub innych zmian wykonania przedmiotu umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, których

nie można było przewidzieć w dacie zwarcia umowy; 2) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji

przedmiotowej umowy, w tym w szczególności ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach oraz uchwał Rady Miejskiej w Kamieńsku wydanych na podstawie tejże ustawy, 3) zmiany treści umowy

związanej ze zmianą stawki podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.kamiensk.com.pl oraz www.bip.kamiensk.com.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem: Urząd Miejski w Kamieńsku, ul.

Wieluńska 50, 97 360 Kamieńsk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udział u w post ępowaniu lub ofert: 31.05.2013 godzina

11:00, miejsce: Urząd Miejski w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50, 97 360 Kamieńsk pokój nr 9 (sekretariat - parter

budynku).

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 nieprzyznani a

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

udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Han dlu (EFTA), które miały

być przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie


