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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia
POWYŻEJ 14 000 EURO oraz PONIŻEJ kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.)

p.n.:

Wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Czarny Dunajec
w pierwszym półroczu 2013 roku

Numer sprawy u Zamawiającego: Przetarg Nr 33/2012,
Data zamieszczenia ogłoszenia na portalu UZP: 16/11/2012, nr ogłoszenia w BZP: 242917 - 2012
Zamieszczenia ogłoszenia: obowiązkowe, ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
z

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarny Dunajce, Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, woj.
Małopolskie, tel. (+48) 18-26-135-40, fax. (+48) 18-26-135-30.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarny-dunajec.pl
 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) OPIS
II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Czarny Dunajec w pierwszym
półroczu 2013 roku
II. 1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje odbiór odpadów komunalnych pochodzących z:
 gospodarstw domowych,
 gminnych placówek oświatowych,
 ze sprzątania wyznaczonych miejsc publicznych,
oraz transport odebranych odpadów do miejsc segregacji, odzysku lub unieszkodliwienia.
Odbiorem objęte zostaną:
 odpady komunalne z podziałem na dwie frakcje: suchą i mokrą,
 odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swój rozmiar nie mogą być zbierane w typowych workach na odpady, np. stare meble,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, AGD, opony: samochodowe, z ciągników i maszyn rolniczych, lodówki, pralki, telewizory
oraz inne elementy wyposażenia mieszkania np. meble itp.,
 odpady budowlane: z tworzyw sztucznych np. siding, pokrycie dachowe /papa, blacha, tworzywa sztuczne, z wyjątkiem azbestu/
stolarka okienna i drzwiowa itp.
 odpady niebezpieczne oddzielnie gromadzone przez mieszkańców Gminy (z wyjątkiem azbestu), odpady, które ze względu na swoje
właściwości lub składniki mogą stanowić zagrożenie dla jakichkolwiek elementów środowiska. Należą do nich: niewykorzystane
farby, lakiery, kleje, żywice, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia oraz opakowania po tych środkach, środki ochrony roślin (pestycydy,
insektycydy, herbicydy) oraz opakowania po tych środkach, zużyte smary i przepracowane oleje, przeterminowane i niewykorzystane
lekarstwa, zużyte baterie, w tym alkaiczne, inne odpady, w tym: zużyte lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające rtęć (np.
termometry), opakowania po aerozolach.
Frakcja sucha obejmować będzie głównie odpady opakowaniowe ze szkła, tworzyw sztucznych, metalu i papieru, natomiast frakcja mokra
pozostałe rodzaje odpadów (np. popiół, skoszona trawa z ogródków).
Dane dotyczące Gminy Czarny Dunajec, istotne z punktu widzenia zamówienia:
Liczba sołectw: 15
Nazwy sołectw wraz z liczbą mieszkańców oraz przysiółki w sołectwach:

Ciche - liczba mieszkańców 3073, przysiółki: Sobury, Szymusiaczy Brzeg, Kościaki, Ostrysz, Ubocz, Zawodzie, Zawiersze, Zoki,
Maniagi, Wgrapie, Borek, Na młakach, Pod Domańską,

Chochołów liczba mieszkańców 1188,
przysiółki: Krowiarki, Za Borki,

Czarny Dunajec liczba mieszkańców 3859,

Czerwienne liczba mieszkańców 1608, przysiółki: Takuśki, Morawy, Pałki, Budz, Do Skubiszów, Kubirówka, Ubocz, Szczurówki,
Brzuchacze, Bachledówka, Zatłoki,

Dział liczba mieszkańców 502,

Koniówka liczba mieszkańców 407,

Odrowąż liczba mieszkańców 1004, przysiółki: Na kamieniu (Do Biłków) Żary, Gruszkowie, Kubaki, Zagrody, Koguty, Beskid,
Zagóra, Płaskunówka,

Piekielnik liczba mieszkańców 2409, przysiółki: Rzepkowa, Smutkowa, Żydowa, Malatowa, Rola Rokicka, Buroniowa, Bulcorzowa,
Królowa, Bryjowa, Ryjkowa, Sołtystwo, Wójcikowa, Wójtowe, Legionowa, Rychlikowa,

Pieniążkowice liczba mieszkańców 883,
przysiółki: Skupnie, Sołtystwo, Karwacki, Świętki, Kalemby, Czopy, Kuropłoch, Wesołe,

Podczerwone liczba mieszkańców 981,

Podszkle liczba mieszkańców 860, przysiółki: Bałki, Studzianki, Markówka, Czerniakówka, Ziemiaństwo, Jasiakówka, Notówka,
Banasiówka, Jędraszkowa, Zowzelowa, Chosanowa, Głodówka, Chabówka, Pikujdowa, Wojtyczkówka, Pod Grapą,

Ratułów liczba mieszkańców 2166, przysiółki: Duszczarze, Mulice, Koryciarze, Górki, Sołtystwo,

Stare Bystre liczba mieszkańców 1717, przysiółki: Kiety, Szeligówka, Ubocz, Gąsiorówka, Sołtystwo, Szeligi

Wróblówka liczba mieszkańców 583, przysiółki: Chraca

Załuczne liczba mieszkańców 729, przysiółki: Wrony
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Łączna liczba mieszkańców gminy – 21 969.
Szacunkowa ilość odpadów koniecznych do odebrania w ciągu roku (na podstawie danych za okres: styczeń 2010 - wrzesień 2012 r.)
 Szacunkowa roczna ilość odpadów komunalnych odebranych od gospodarstw domowych, gminnych placówek oświatowych oraz ze
sprzątania terenów publicznych łącznie (z wyjątkiem odpadów wielkogabarytowych):
a) w 2010 r. – 1663,3 Mg (szacunkowe proporcje ilości odpadów frakcji suchej do ilości pozostałych odpadów: 18 % do 82 %),
b) w 2011 r. – 1771,14 Mg (szacunkowe proporcje ilości odpadów frakcji suchej do ilości pozostałych odpadów: 14 % do 86 %),
c) w 2012 r. (okres I kw - III kw) – 1034,02 Mg.
 Szacunkowa roczna ilość odpadów komunalnych wielkogabarytowych odbieranych od gospodarstw domowych:
a) w 2010 r. – 212,92 Mg,
b) w 2011 r. – 211,65 Mg.
c) w 2012 r. (okres I-III kwartał) – 42,3 Mg.
Zakres usług.
Odbiór odpadów komunalnych posegregowanych na frakcje oraz ze sprzątania terenów publicznych:
1. Odbiór odpadów komunalnych frakcji suchej oraz frakcji mokrej z częstotliwością: 1 raz na miesiąc. Odbiór odpadów w foliowych
workach o kolorach:
- niebieski dla frakcji suchej,
- czarny dla frakcji mokrej,
wystawionych przez mieszkańców na pobocza dróg przebiegających przez tereny zabudowane. Usługa obejmuje zapewnienie przez
Wykonawcę dojazdu do osiedli trudno dostępnych (szczególnie zimą w przypadkach tego wymagających) poprzez zorganizowanie
dodatkowych środków transportu (traktor, mały samochód). Usługa nie obejmuje dostarczenia worków mieszkańcom. Usługa
obejmuje również odbiór odpadów komunalnych, w przypadku gdy zostaną wystawione przez właścicieli – gospodarstwa domowe – w
przystosowanych do tego pojemnikach, oznakowanych: frakcja sucha i mokra. Transport odpadów frakcji suchej do miejsca segregacji,
w celu uzyskania i przekazania do odzysku surowców wtórnych w postaci: szkła, tworzyw sztucznych i metalu, papieru i kartonu, w
tym odpadów opakowaniowych – z zachowaniem przepisów o gospodarowaniu odpadami. Transport odpadów frakcji mokrej do
miejsca unieszkodliwiania/odzysku/segregacji – z zachowaniem warunku, iż co najmniej 50 % (wagowo) odebranych odpadów
ulegających biodegradacji zostanie zagospodarowana w sposób inny niż składowanie na składowisku odpadów.
Uwaga: usługa obejmuje również odbiór odpadów komunalnych (w workach lub z pojemników) pochodzących z:
a) Szkoły Podstawowe: Chochołów, Ciche, Czarny Dunajec, Czerwienne Dolne, Czerwienne Górne, Odrowąż, Piekielnik,
Pieniążkowice, Podczerwone, Podszkle, Ratułów, Stare Bystre 1, Stare Bystre 2,
b) Gimnazja: Ciche, Czarny Dunajec, Piekielnik, Stare Bystre, Załuczne,
c) Przedszkola: Czarny Dunajec.
2. Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z osiedli Romskich w m. Czarny Dunajec w ilości max. 5,5 m 3 miesięcznie. Usługa
obejmuje dostarczenie estetycznych i sprawnych technicznie pojemników oraz ich opróżnianie (transport i zagospodarowanie
odpadów – możliwe jak dla frakcji mokrej odpadów):
a) na Osiedlu Dolnym – pojemniki o łącznej pojemności min. 3 m3 opróżniane z częstotliwością 1 raz na miesiąc, w terminie
przewidzianym dla m. Czarny Dunajec Górny,
b) na Osiedlu Górnym – pojemniki o łącznej pojemności min. 2 m3 opróżniane z częstotliwością 1 raz na miesiąc, w terminie
przewidzianym dla m. Czarny Dunajec Górny.
3. Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z drogi przy cmentarzu parafialnym w m. Czarny Dunajec w ilości max. 2,2 m3
miesięcznie. Usługa obejmuje dostarczenie estetycznych i sprawnych technicznie pojemników oraz ich opróżnianie (transport
i zagospodarowanie odpadów – możliwe jak dla frakcji mokrej odpadów):
4. Odbiór odpadów komunalnych pochodzących ze sprzątania terenów publicznych w m. Czarny Dunajec w ilości max. 27 m 3
miesięcznie. Usługa obejmuje dostarczenie estetycznych i sprawnych technicznie sześciu pojemników oraz ich opróżnianie
(transport i zagospodarowanie odpadów – możliwe jak dla frakcji mokrej odpadów).
Uwaga: harmonogram odbioru odpadów komunalnych frakcji suchej i mokrej zostanie tak skonstruowany, aby terminy wywozu z
poszczególnych miejscowości przypadały zawsze na ten sam dzień miesiąca określony w następujący sposób: 1-szy poniedziałek miesiąca, 3cia środa miesiąca, itp.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych:
1. Odbiór odpadów wielkogabarytowych + odpadów budowlanych z gospodarstw domowych w ciągu obowiązywania umowy
(miesiące: kwiecień-maj). Odbiór odpadów wystawionych na pobocza dróg przebiegających przez tereny zabudowane oraz transport
odpadów do miejsca unieszkodliwiania/odzysku – z zachowaniem przepisów o gospodarowaniu odpadami.
2. Odbiór oddzielnie gromadzonych przez mieszkańców odpadów niebezpiecznych w ciągu obowiązywania umowy (miesiące:
kwiecień-maj). Odbiór odpadów w przystosowanych workach plastikowych, wystawionych na pobocza dróg przebiegających przez
tereny zabudowane oraz transport odpadów do miejsca unieszkodliwiania (składowisko odpadów niebezpiecznych) /odzysku/ dalszej
segregacji – z zachowaniem przepisów o gospodarowaniu odpadami.
Uwaga: w trakcie odbioru i transportu nie wolno mieszać oddzielnie gromadzonych odpadów niebezpiecznych z odpadami frakcji suchej lub
mokrej.
Uwaga: Wywóz odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i odpadów niebezpiecznych będzie prowadzony wyłącznie w soboty.
Wywóz odpadów wymienionych w pkt 2.2 odbywać się będzie ściśle wg harmonogramu, uzgodnionego przez Oferenta i Urząd Gminy w
Czarnym Dunajcu jako załącznik do umowy. Harmonogram zostanie uzgodniony do dnia 21 grudnia 2012 r.
W ofercie należy podać zryczałtowaną cenę wykonania całości usługi za I półrocze 2013 roku.
Płatność będzie dokonywana w odstępach miesięcznych na podstawie faktur w wysokości:
1) 1/7 ceny ofertowej przypadającej na dane półrocze za comiesięczny wywóz odpadów frakcji: suchej i mokrej, odpadów ze
sprzątania terenów publicznych,
2) 1/7 ceny ofertowej przypadającej na dane półrocze za 1-razowy wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych.
Wymagania Zamawiającego dotyczące posiadanego przez Oferenta sprzętu:
Musi udokumentować, iż dysponuje specjalistycznymi, sprawnymi technicznie środkami transportu zdolnymi do odbioru i transportu
poszczególnych rodzajów odpadów:
a) przynajmniej dwa samochody przystosowane do transportu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów frakcji mokrej oraz
odpadów frakcji suchej odpadów.
b) przynajmniej dwa samochody ciężarowe: skrzyniowe lub inne przystosowane do transportu odpadów wielkogabarytowych oraz
oddzielnie gromadzonych odpadów niebezpiecznych.
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Na czas trwania umowy Wykonawca ma obowiązek zapewnić estetyczne, przystosowane do załadunku i spełniające odpowiednie normy,
pojemniki do odbioru odpadów ze sprzątania terenów publicznych o łącznej pojemności:
- min. 6 m3 – plac przy Urzędzie Gminy
- min. 2 m3 – droga przy cmentarzu parafialnym w m. Czarny Dunajec
oraz dla osiedli romskich:
- min. 3 m3 – na Os. Dolnym w m. Czarny Dunajec
- min. 2 m3 – na Os. Górnym w m. Czarny Dunajec
Wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu postępowania z odpadami:
Wymagania przy postępowaniu z poszczególnymi rodzajami odpadów:
 Zmieszane odpady frakcji mokrej, pozostałości po segregacji frakcji suchej odpadów, odpady ze sprzątania terenów publicznych –
przekazanie odpadów na legalne składowisko odpadów ewentualnie inne zagospodarowanie tych odpadów w sposób zgodny z prawem
(unieszkodliwienie/odzysk lub segregacja w celu odzysku odpadów).
 Odpady zebrane w postaci frakcji suchej – prowadzenie dalszej segregacji tych odpadów, w celu uzyskania i przekazania do odzysku
surowców wtórnych w postaci: szkła, tworzyw sztucznych, metalu oraz papieru, w tym odpadów opakowaniowych.
 Odpady ulegające biodegradacji w ilości 50 % (wagowo) całości zebranych odpadów tego rodzaju – zagospodarowanie w sposób
inny niż składowanie na składowisku odpadów.
 Odpady wielkogabarytowe – demontaż lub sprzedaż w celu dalszego zagospodarowania, w szczególności odzysku lub przekazanie do
unieszkodliwienia odpadów nie nadających się do odzysku. Oferent zapewni w szczególności wymagany prawem sposób
postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
 Oddzielnie gromadzone i odbierane odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych –składowanie na legalnym składowisku odpadów
niebezpiecznych lub inny sposób zagospodarowania tych odpadów zgodnie z prawem (unieszkodliwienie/odzysk/ segregacja w celu
odzysku odpadów).
Inne wymagania:

Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz
sprawdzenia i zweryfikowania materiałów przetargowych oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych
błędach lub przeoczeniach. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości specyfikacji
istotnych warunków zamówienia po upływie terminu na wniesienie odwołania,

W interesie Wykonawcy jest zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.
II. 1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: NIE
II. 1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
przedmiot główny:
90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
przedmioty dodatkowe:
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II. 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE
II. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE
II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30/06/2013 r.

SEKCJA III: INFORMACJE
TECHNICZNYM

O

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM

I

III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacje na temat wadium: Składający ofertę, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi
związania ofertą w wysokości – 5 000,00 PLN
III. 2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: NIE
III. 3) WARUNKI UDZIAŁU 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 spełnienia tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada:
- wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz.
391 ze zmianami)
- aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.
U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zmianami).
-

-

-

-

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje
zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Nie dołączenie do oferty wymaganych dokumentów
(określonych w pkt. 4) skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ustawy Pzp.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 3, pkt 3.1 spełniają łącznie,
natomiast warunek określony w ust. 3 pkt 3.2 winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
(składających ofertę wspólną).
Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego i łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia [art. 26, ust. 2b Ustawy].
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy
pzp.
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III. 3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
- świadczył w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z należytą starannością co najmniej jedną usługę polegającą na wywozie i utylizacji
odpadów komunalnych o łącznej wielkości co najmniej 1000 ton lub na łączną kwotę co najmniej 300 000,00 zł brutto. W przypadku
wykazania kilku usług na ilości bądź kwoty mniejsze niż wymagane, wielkości wynikające z tych referencji będą sumowane w celu
potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku.
-

-

-

-

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje
zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Nie dołączenie do oferty wymaganych dokumentów
skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ustawy Pzp.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 3, pkt 3.1 spełniają łącznie,
natomiast warunek określony w ust. 3 pkt 3.2 winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
(składających ofertę wspólną).
Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego i łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia [art. 26, ust. 2b Ustawy].
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy
pzp.

III. 3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami:
instalacją do sortownia odpadów komunalnych zapewniającą przerób odpadów w ilościach podanych w pkt. III 2 zlokalizowaną na
terenie Województwa Małopolskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
przynajmniej dwoma samochodami przystosowanymi do transportu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów frakcji mokrej
oraz odpadów frakcji suchej,
przynajmniej dwoma samochodami ciężarowymi skrzyniowymi lub innymi przystosowanymi do transportu odpadów
wielkogabarytowych oraz oddzielnie gromadzonych odpadów niebezpiecznych o ładowności min. 8 ton.
pojemnikami do odbioru odpadów ze sprzątania terenów publicznych o łącznej pojemności:
min. 6 m3 – plac przy Urzędzie Gminy
min. 2 m3 – droga przy cmentarzu parafialnym w m. Czarnym Dunajcu
min. 3 m3 – na Osiedlu Romskim Dolnym w Czarnym Dunajcu
min. 2 m3 – na Osiedlu Romskim Górnym w Czarnym Dunajcu
-

-

-

-

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje
zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Nie dołączenie do oferty wymaganych dokumentów
skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ustawy Pzp.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 3, pkt 3.1 spełniają łącznie,
natomiast warunek określony w ust. 3 pkt 3.2 winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
(składających ofertę wspólną).
Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego i łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia [art. 26, ust. 2b Ustawy].
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy
pzp.

III. 3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
III. 3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z przedmiotem niniejszego
zamówienia, przy czym kwota tego ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł
-

-

-

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje
zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Nie dołączenie do oferty wymaganych dokumentów
skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ustawy Pzp.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 3, pkt 3.1 spełniają łącznie,
natomiast warunek określony w ust. 3 pkt 3.2 winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
(składających ofertę wspólną).
Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego i łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia [art. 26, ust. 2b Ustawy].
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-

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy
pzp.

III. 4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYCZ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 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
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- koncesję, zezwolenie lub licencje
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia 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,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te lub
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu
realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia o zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
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 ubezpieczenie zdrowotne lub 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.
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną 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 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. 4.3.1) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.
III. 6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ (dotyczące spełnienia warunków art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 11655 wraz z późniejszymi zmianami).
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.
- pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia
umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do
jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
- kserokopia dowodu wniesienia wadium
- pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika (w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
publicznego – np. w konsorcjum) do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.
III. 7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników
stanowią osoby niepełnosprawne: NIE
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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 – 100%
IV. 2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: NIE.
IV. 3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy: TAK
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana umowy może być dokonana w przypadku:
a) Zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, kluczowych specjalistów przedstawionych w umowie – na wniosek
Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody.
b) Szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych.
c) Wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnej która uniemożliwi realizację usługi w wymaganym zakresie za którą Wykonawca nie ponosi winy,
np. na skutek awarii bądź uszkodzenia infrastruktury drogowej.
d) Zmian dokonanych na wniosek Zamawiającego.
e) Zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy.
f) Zmiany stawki podatku VAT.
g) Gdy zmiany treści umowy są korzystne dla Zamawiającego.
IV. 4) INFORMACJE ADMMINISTRACYJNE
IV. 4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest bezpłatnie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czarnydunajec.pl/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również pod adresem:
Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, (I piętro) - pokój nr 26. Dokumenty odpłatne
IV. 4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03/12/2012 godzina 11:00,
miejsce: Urząd Gminy Czarny Dunajec, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, sekretariat (II piętro) - pokój nr 40
Termin otwarcia ofert: 03/12/2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, Sala Narad (II p.)
IV. 4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 dni (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 podlegających 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 Czarny Dunajec
Józef Babicz

zatwierdzam dnia: 16/11/2012 r.

Termin ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego: od 16/11/2012 r. do 03/12/2012 r.

Znak sprawy: RB.271.33
Podpis osoby sporządzającej: ............................................
Rozdzielnik:
1 x Tablica ogłoszeń UG Cz. Dunajec
1 x a/a
Biuletyn Zamówień Publicznych - www.uzp.gov.pl
Strona internetowa Gminy Czarny Dunajec - www.czarny-dunajec.pl
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