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

bip.um.deblin.pl

Dęblin: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Dęblin, organizacja,

wyposażenie oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) i Punktu Odbioru Odpadów

(POO), odbiór i transport odpadów z PSZOK i POO

Numer ogłoszenia: 114616 - 2015; data zamieszczenia: 15.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Dęblin , ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin, woj. lubelskie, tel. 081 883-00-01, faks 081 880-19-11.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.deblin.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 transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Dęblin, organizacja, wyposażenie oraz

prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) i Punktu Odbioru Odpadów (POO), odbiór i transport odpadów z PSZOK i POO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Dęblin, organizacja,

wyposażenie oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) i Punktu Odbioru Odpadów (POO), odbiór i transport odpadów z PSZOK i POO. 1)

Przedmiotem zamówienia jest: a) odbieranie i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Puławach lub innej instalacji wskazanej przez

Zamawiającego odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Miasta Dęblin, a także odbiór i transport odpadów z

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz z Punktu Odbioru Odpadów (POO) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zmianami), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa

Lubelskiego Nr XXIV/396/2012 z dnia 30. 07. 2012 roku oraz uchwałą Nr XXIV/397/2012 w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego 2017 z dnia 30. 07.

2012 r. z załącznikami, oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Dęblin, przyjętego uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr XXXIX/210/2012 z dnia 28 grudnia

2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Dęblin, uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr VIII/49/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Dęblin. b) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych: - w zabudowie jednorodzinnej - w worki do selektywnego zbierania

odpadów surowcowych i szkła; - w zabudowie wielorodzinnej - w pojemniki służące do selektywnego zbierania odpadów surowcowych i szkła oraz utrzymywanie tych pojemników w

odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym; c) organizacja oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w każdy wtorek, czwartek i sobotę, w godz. od

12:00 do 18:00 na terenie nieruchomości gminnej - działka nr 4054/6 w os. 15 Pułku Piechoty Wilków lub na innej nieruchomości na terenie miasta Dęblin, do której Wykonawca posiada tytuł

prawny; d) organizacja oraz prowadzenie Punktu Odbioru Odpadów (POO) budowlanych i zielonych w każdy wtorek, czwartek i sobotę, w godz. od 12:00 do 18:00 na terenie

nieruchomości w mieście Dęblin, do której Wykonawca posiada tytuł prawny; e) wyposażenie PSZOK oraz POO w odpowiednią ilość pojemników do odbioru poszczególnych rodzajów

odpadów określonych w Tabeli 2 SOPZ w takiej ilości, aby zapewnić ich właściwe funkcjonowanie. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) określony został w załączniku nr 1

do SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p. udzielenie Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego

zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co podstawowe.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.51.13.00-5.

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: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN.

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

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada: a) wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), prowadzony przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; b) wpis do



rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wymagany zgodnie z art. 37 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i

elektronicznym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1155 ze zm.); c) zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 24 w związku z art. 233 oraz art. 234 ustawy z dnia 14 grudnia

2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; d) zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 w związku z

art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej: - dwie usługi polegające na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych o łącznej wartości 500 000 zł

brutto, w tym jednej usługi o wartości co najmniej 300 000 zł brutto.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędnym sprzętem do wykonania przedmiotu zamówienia spełniającym

następujące wymagania: a) przynajmniej dwoma pojazdami bez funkcji kompaktującej, (w tym jednym z dźwigiem typu HDS o udźwigu co najmniej 3000 kg) o dopuszczalnej masie

całkowitej pojazdu do 18 000 kg; b) przynajmniej trzema pojazdami bezpylnymi (śmieciarki) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 26000 kg, w tym przynajmniej 1 pojazdem

o maksymalnym rozstawie osi pomiędzy osią przednią i osią ostatnią nie przekraczającą 5m (przystosowanym do poruszania się po wąskich i krętych ulicach), w tym co najmniej 1

pojazdem spełniającym wymagania Dyrektywy 98/69/EC - norma Euro 4. c) min. jedną koparko- ładowarką; d) pojemnikami do zbierania odpadów, w ilości: - pojemniki na

chemikalia o dwu płaszczowej konstrukcji zbiornika zapewniające wytrzymałość na uderzenia mechaniczne, stanowiące zarazem dodatkowe zabezpieczenie przed wyciekiem

magazynowych substancji - 2 szt. - kontenery KP7 - 2 szt. - pojemniki z tworzywa sztucznego, metalowe, kolor żółty o poj. od 1100 l do 2500 l lub pojemniki metalowe siatkowe o

poj. 2500 l - 130 szt. - pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalowe o poj. od 1100 l do 2500 l, kolor zielony - 60 szt. - pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalowe o poj.

1100 l - 10 szt. - kontenery elastyczne (Worki typu big bag wielokrotnego użytku), SF 6:1; ciężar załadunkowy (SWL): 1000 kg - 20 szt. z zastrzeżeniem pkt. III.3.5) ppkt. b)

(warunek alternatywny)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). b)

w przypadku braku dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów w ilości i przeznaczeniu określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien

posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), (warunek alternatywny do warunku z pkt. III.3.3) ppkt.

d)).

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;

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;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

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;

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;



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;

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 - 95

2 - Emisja spalin - 5

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

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 u.p.z.p. przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w

następujących okolicznościach: a) urzędowej zmiany stawki podatku VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie nie zmienione, b) zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli

konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy, c) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu zamówienia nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, e) zmiany przepisów prawa, w tym

prawa miejscowego wpływającej na zasady lub sposób lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych, w szczególności zmiana wysokości poziomów recyklingu,

przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów komunalnych w postaci: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła lub sposobu jego obliczania, określonych w

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów

komunalnych, f) Strony dopuszczają też możliwość zmiany umowy w zakresie terminu płatności, terminu i zasad usuwania wad oraz innych nieistotnych zmian. 2. W przypadku konieczności

wprowadzenia zmian do umowy na skutek okoliczności, o których mowa w pkt 1. Strona która poweźmie o nich wiadomość zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym pisemnie

drugą Stronę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.deblin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w Urzędzie Miasta

Dęblin, ul. Rynek 12, 08 - 530 Dęblin, pok. Nr 12..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08 - 530 Dęblin,

Sekretariat..

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie to będzie finansowane z budżetu Miasta Dęblin..

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


