OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Pasym: Świadczenie usług w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych zmieszanych z
terenu gminy Pasym
Numer ogłoszenia: 49931 - 2008; data zamieszczenia: 11.03.2008
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu, ul. Żurawia
3, 12-130 Pasym, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6212010 w. 35, fax 089 6212011.
●

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pasym.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie wywozu
stałych odpadów komunalnych zmieszanych z terenu gminy Pasym.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje:
a) obsługę 108 szt. pojemników typu SM 110, ustawianych przez Wykonawcę i stanowiących jego
własność służących do gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych. Obsługa pojemników ma
polegać na ich wywozie i opróżnieniu w cyklu dwutygodniowym oraz posprzątaniu wokół nich.
Pojemniki rozmieszczone są zgodnie z wykazem określonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ. b) obsługę
11 szt. pojemników na śmieci o pojemności 1,1 m3 typu PA, ustawianych przez Wykonawcę i
stanowiących jego własność służących do gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych.
Obsługa pojemików ma polegać na ich opróżnieniu i wywozie oraz posprzątaniu wokół nich raz w
tygodniu (w określony, ustalony z Zamawiającym dzień), a w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba
częściej - na zgłoszenie telefoniczne zamawiającego- w takim przypadku wywóz odpadów z tych
pojemników winien nastąpić najpóźniej na drugi dzień po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego.
Pojemniki rozmieszczone są zgodnie z wykazem określonym w Załączniku Nr 2 do SIWZ. c) obsługę
3 szt. pojemników typu KP 7 o pojemności 7 m3 lub 18 pojemników 1,13 typu PA ustawianych przez
Wykonawcę i stanowiących jego własność, które Zamawiający przewiduje ustawić w ciągu całego
okresu obowiązywania umowy na terenie miasta Pasym. Obsługa pojemików ma polegać na ich
opróżnieniu i wywozie oraz posprzątaniu wokół nich raz w tygodniu (w określony, ustalony z
Zamawiającym dzień), a w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba częściej - na zgłoszenie telefoniczne
zamawiającego- w takim przypadku wywóz odpadów z tych pojemników winien nastąpić najpóźniej
na drugi dzień po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego. Pojemniki rozmieszczone są zgodnie z
wykazem określonym w Załączniku Nr 3 do SIWZ. d) przeprowadzanie dezynfekcji ustawionych
pojemników z częstotliwością gwarantującą utrzymanie w należytym stanie sanitarnym - co najmniej
jeden raz w miesiącu
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.12.13.10-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia:
31.03.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
●

Informacja na temat wadium: Nie wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
●

●

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wg art.22
ust-1 ustawy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 2 ustawy). Ocena
spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca
spełnił.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać
następujące dokumenty i oświadczenia: - wypełniony formularz ofertowy; - aktualny odpis z
właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
potwierdzający, iż Wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych
zamówieniem (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert); - aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na
zwolnienie, odroczenie tub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert); - aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert); - oświadczenie, że Wykonawca posiada
uprawnienia nałożone obowiązkiem ustawowym do wykonywania działalności związanej z
zakresem zamówienia - oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz potencjał techniczny; - oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia; - oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - oświadczenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; - oświadczenie, że Wykonawca akceptuje warunki umowy
zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do 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.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.pasym.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu ul. Żurawia 3 12-130 Pasym.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.03.2008 godzina 12:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu ul.
Żurawia 3 12-130 Pasym.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

