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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140058-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Sieroszewice: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
2013/S 083-140058

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Sieroszewice
ul. Ostrowska 65
Punkt kontaktowy: Urzad Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice
Osoba do kontaktów: Jerzy Kucharski
63-405 Sieroszewice
POLSKA
Tel.:  +48 627396076
E-mail: sieroszewice@sieroszewice.pl
Faks:  +48 627396456
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.sieroszewice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sieroszewice

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140058-2013:TEXT:PL:HTML
mailto:sieroszewice@sieroszewice.pl
http://www.sieroszewice.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Sieroszewice.
Kod NUTS PL416

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zadanie nr 1
2.1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy
Sieroszewice .
2.2. Odpady będą odbierane z terenu gminy zgodnie z załączonym wykazem nieruchomości.
2.3. Ogólny wykaz nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Sieroszewice co stanowi
Załącznik nr 1 do SIWZ.
2.4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie:
2.4.1. Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01.
2.4.2. Segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje:
a) Zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 (papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe);
b) Opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07;
c) Opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02;
d) Zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34.
2.4.3. Przeterminowanych leków o kodzie 20 01 32 z aptek – szczegółowy wykaz aptek stanowi Załącznik nr 3
do SIWZ.
2.4.4. Zużytych baterii o kodzie 20 01 34 z placówek oświatowych i instytucji pożytku publicznego –
szczegółowy wykaz placówek stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
2.5. Odpady komunalne będą odbierane z następujących pojemników:
2.5.1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
a) w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki o pojemności od 0,12 m³ (120 l) zgodnie z Regulaminem utrzymania
czystości i porządku,
b) w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki o pojemności od 0,12 m³ (120 l) -1,1 m³ zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystości i porządku,
c) w obiektach użyteczności publicznej – pojemniki o pojemności od 0,12 m³ (120 l) zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystości i porządku,
2.5.2. Segregowane odpady komunalne:
a) w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki o pojemności od 0,12 m³ (120 l) lub worki ,
b) w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki o pojemności od 0,12 m³ (120 l) do 1,1m³ lub worki
c) w obiektach użyteczności publicznej – pojemniki o pojemności od 0,12 m³ (120 l) zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystości i porządku.
2.6. Odpady komunalne, będą odbierane z pojemników lub worków wyłącznie do tego celu przeznaczonych, w
kolorze zgodnym z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sieroszewice.
a) z przeznaczeniem na odpady suche,
b) z przeznaczeniem na szkło,
c) z przeznaczeniem na zużyte baterie,
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d) z przeznaczeniem na szkło bezbarwne - pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych 2 komplety w Zespole
Szkół Sieroszewice i Zespole Szkół Wielowieś
e) pojemnik z siatki - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne - pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych,
f) innym niż wymienione - z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane
2.7. Zamawiający zastrzega, iż objęcie wszystkich mieszkańców nieruchomości systemem odbioru odpadów
komunalnych powinno nastąpić najpóźniej w terminie 30 dni od momentu zawarcia umowy.
2.8. Dane przedstawione w Załączniku nr 1 do SIWZ nie są zależne od Zamawiającego. Podane ilości
są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając
powstawanie nowych nieruchomości oraz migracje ludności.
Informacje podane w Załączniku nr 1 będą aktualizowane przez Zamawiającego do 15-go dnia każdego
miesiąca.
2.9. Odpady komunalne będą odbierane z następującą częstotliwością zgodną z Regulaminem utrzymania
czystości i porządku:
2.9.1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
a) Zabudowa jednorodzinna – 1 raz w miesiącu,
b) Zabudowa wielorodzinna – 1 raz w miesiącu
2.9.2. Segregowane odpady komunalne:
a) Surowce suche – 1 raz w miesiącu,
b) Opakowania szklane – co dwa miesiące
c) Tworzywa sztuczne – co dwa miesiące
d) Opakowania szklane w gniazdach ogólnodostępnych – 1 raz w miesiącu, (2 gniazda)
e) Opakowania z tworzyw sztucznych w gniazdach ogólnodostępnych – 1 raz w miesiącu. (2 gniazda)
f) Odpady zmieszane z odpadów ulicznych 2 razy w miesiącu.
2.10. Szacowana ilość odpadów do odbioru w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia - zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 2
2.11. Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych
gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
2.12. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów:
a) Przeterminowanych leków o kodzie 20 01 32,
b) Chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*,
20 01 27*, 20 01 29*,
c) Zużytych baterii i akumulatorów o kodzie 20 01 34,
d) Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36,
e) Odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07,
f) Odpadów budowlano – rozbiórkowych o kodach z grupy zgodnie z regulaminem,
g) Zużytych opon o kodzie 16 01 03,
h) Opakowań ze szkła o kodzie 15 01 07,
i) Opakowań z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02,
j) Opakowań z papieru i tektury o kodzie 15 01 01.
k) Odpady z koszy ulicznych 20 03 01
2.13. Wykonawca wyposaży Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w pojemniki do
gromadzenia odpadów :
a) Przeterminowane leki – pojemnik o pojemności 240 l,
b) Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub
kontener,
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c) Zużyte baterie i akumulatory – pojemnik o pojemności 120 l,
d) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub
kontener,
e) Odpady wielkogabarytowe – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener,
f) Odpady budowlano – rozbiórkowe – kontener od 5,5 m3,
g) Zużyte opony – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener,
h) Opakowania ze szkła – pojemnik o pojemności 1,5 m3 (typ IGLOO),
i) Opakowania z tworzyw sztucznych – pojemnik o pojemności 2,5 m3 (typ SIATKA),
j) Opakowania z papieru i tektury – pojemnik o pojemności 1,1 m3.
2.14. Odpady wymienione w pkt. 2.13. będą odbierane z częstotliwością wynikającą z potrzeb z
uwzględnieniem stopnia zapełnienia pojemnika.
2.15. Szacowana ilość odpadów do odbioru w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia - zgodnie z SIWZ.
Zadanie nr 3
2.16. Przedmiotem Zamówienia jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw
domowych polegająca na przejeździe i załadunku odpadów zgodnie z harmonogramem.
2.17. Zadanie polega na:
a) zebraniu wystawionych następujących rodzajów odpadów:
- 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe
(wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny)
- 20 01 40 – Metale (złom)
- 20 01 35 * - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory)
- 20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
(pralki, radia, drukarki, odkurzacze)
- 20 01 23 * - Urządzenia zawierające freony (lodówki)
- 16 01 03 - Zużyte opony (do rozmiaru 1250x400)
- 20 01 33 * - Baterie i akumulatory
- 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji (powiązane gałęzie, listwy drewniane)
b) załadunku na środek transportu
c) zagospodarowaniu odebranych odpadów
d) posprzątaniu miejsc, z których odbierane są wystawione odpady.
2.18. Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty
gospodarcze.
2.19. Odpady wielkogabarytowe w ramach zbiórki objazdowej będą odbierane z częstotliwością zgodną z
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
2.20. Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą na 3 miesiące przed planowaną zbiórką.
2.21. Wykonawca przedłoży harmonogram odbioru odpadów w terminie 30 dni przed rozpoczęciem zbiórki.
2.22. Wykonawca dostarczy do wskazanych gospodarstw domowych po dwa worki lub 2 pojemniki na odpady
zbierane selektywnie. Worki i pojemniki winny posiadać logo firmy lub kod kreskowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90513100, 90533000, 90500000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
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II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 113 561 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.7.2013. Zakończenie 30.6.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w kwocie 10 000 PLN słownie : dziesięć tysięcy
złotych.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zawarte w projekcie umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 4.1.1. O udzielenie niniejszego
Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp,
dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli przedstawi:
a) 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),
b) aktualne zezwolenie na transport, odzysk bądź unieszkodliwienie odpadów komunalnych zgodnie z
wymogami Ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 roku poz. 21 ze zmianami).
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał/wykonuje w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w
tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości w ilości nie
mniejszej niż 5 000 Mg (w skali roku) lub na kwotę brutto nie mniejszą niż 700 000 PLN. (w skali roku)
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3) Dysponowania potencjałem technicznym: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca:
a) będzie dysponował na czas realizacji zadania:
- 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 bez funkcji kompaktującej.
- pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i
numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
- pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego,
umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach
postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów.
b) posiada bazę magazynowo – transportową:
- usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej
gminy,
- usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny,
- wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń
do gruntu,
- wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,
zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników
atmosferycznych,
- wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje
magazynowanie odpadów,
- wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków
przemysłowych,
- wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,
- na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji
pojazdów.
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
UWAGA:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził spełnianie warunków określonych w w/w Rozporządzeniu
na dzień składania ofert lub najpóźniej do dn. 08.05.2013 r. (termin wynikający z w/w Rozporządzenia).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym treści
oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego dysponowania
potencjałem technicznym. Weryfikacja nastąpi przed wyborem najkorzystniejszej oferty. W przypadku
stwierdzenia naruszenia prawdziwości złożonych oświadczeń Zamawiający skorzysta z uprawnienia
wynikającego z art. 24 ust. 2 pkt. 3 lub 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia przetargu do momentu uzyskania potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu jednak nie później niż do dn. 08.05.2013 r.
4) Osoby zdolne do wykonania Zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ważnego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę minimum 500.000 zł
4.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ppkt. 4.1.1. na podstawie złożonego
wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu i na podstawie złożonych wraz z ofertą
dokumentów żądanych przez Zamawiającego wymienionych w pkt. 5 SIWZ.
4.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie Wykonawca spełnia/
nie spełnia poszczególne warunki i będzie oparta na informacjach zawartych w dokumentach złożonych przez
Wykonawcę.
4.4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i
wymagań określonych przez Zamawiającego lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane
przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa,
do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
4.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
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 tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna powyższy
warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000
zł

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
3) Dysponowania potencjałem technicznym: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca:
a) będzie dysponował na czas realizacji zadania:
- 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 bez funkcji kompaktującej.
- pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i
numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
- pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego,
umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach
postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów.
b) posiada bazę magazynowo – transportową:
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- usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej
gminy,
- usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny,
- wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń
do gruntu,
- wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,
zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników
atmosferycznych,
- wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje
magazynowanie odpadów,
- wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków
przemysłowych,
- wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,
- na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji
pojazdów.
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
UWAGA:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził spełnianie warunków określonych w w/w Rozporządzeniu
na dzień składania ofert lub najpóźniej do dn. 8.5.2013 r. (termin wynikający z w/w Rozporządzenia).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym treści
oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego dysponowania
potencjałem technicznym. Weryfikacja nastąpi przed wyborem najkorzystniejszej oferty. W przypadku
stwierdzenia naruszenia prawdziwości złożonych oświadczeń Zamawiający skorzysta z uprawnienia
wynikającego z art. 24 ust. 2 pkt. 3 lub 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia przetargu do momentu uzyskania potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu jednak nie później niż do dn. 8.5.2013 r.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
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IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP.PN. 02.2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.6.2013 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 7.6.2013 - 10:00
Miejscowość:
Urząd Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice pokój nr 20
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: I półrocze 2015r.

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Wykonawca może złożyć jedną ofertę w formie pisemnej w języku polskim , pismem czytelnym. Oferta oraz
wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych
do reprezentowania firmy zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. Oferta podpisana przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania
prawnego. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty,
o których mowa w treści niniejszej SIWZ. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz
przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami ), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby / osób
podpisujących ofertę. Wszystkie strony oferty winny być spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.
7.1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie . Pisma do Zamawiającego należy kierować na adres podany w pkt. 1.5. niniejszej SIWZ.
7.2. Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami :
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- za pomocą faksu nr +48 627396456
- drogą elektroniczną – adres poczty e-mail sieroszewice@sieroszewice.pl
W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty
w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za
pomocą innego z wymienionych w niniejszej Specyfikacji sposobów.
Jeżeli w załączonych do oferty do oferty dokumentach podane będą wartości w innej walucie niż PLN, będą one
przeliczane na PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego danej waluty z daty opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego postępowania. W przypadku,
gdy w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Narodowy Bank
Polski nie ogłasza średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczania przyjmuję się średni kurs danej
waluty ogłoszony przez NBP ostatniego dnia przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej
www.bip.sieroszewice.pl (zakładka przetargi).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 21.1. Wykonawcom, których interes prawny
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie
Prawo zamówień publicznych, przepisach wykonawczych do ustawy jak też niniejszej SIWZ przysługują środki
odwoławcze przewidziane cytowaną wyżej ustawą.
21.2. Szczegółowe informacje dotyczące odwołań znajdują się w dziale VI rozdział 1- 3 ustawy z dnia
29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r, Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.4.2013
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