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Sochocin: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z
NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ I NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Z TERENU GMINY SOCHOCIN
Numer ogłoszenia: 368212 - 2014; data zamieszczenia: 06.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Sochocin , ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, woj.
mazowieckie, tel. 23 6618001 lub 6618013 wew.28, faks 23 6618055.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sochocin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIERANIE I
ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH
ZAMIESZKUJĄ I NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Z TERENU GMINY SOCHOCIN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot
zamówienia:jest wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy
Sochocin w tym: a) odpadów komunalnych zmieszanych, oraz popiół b) odpadów komunalnych
zbieranych w sposób selektywny z podziałem na:- opakowania z tworzyw sztucznych i puszki
aluminiowe, opakowania wielomateriałowe, -papier i tektura, -szkło opakowaniowe, -odpady zielone
c) odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, d) zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę gminy w kontekście odbioru i
zagospodarowaniu odpadów komunalnych zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9,
90.51.31.00-7.

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: Okres w miesiącach:
12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wraz ze składaniem oferty wniesienie
WADIUM w wysokości 14 000,00 zł słownie: czternaście tysięcy złotych.

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

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące: a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; W ramach tego
warunku wykonawca zobowiązany jest do: -złożenia oświadczenia, że wykonawca
spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy - wg załącznika nr 2,-
posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z art. 9c ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy
Sochocin;- złożenia aktualnego zezwolenia starosty na zbieranie i transport odpadów
komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych lub wpis do rejestru, o
którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013
r. poz. 21), - złożenia aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 26 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) lub
promesę potwierdzającą zobowiązanie przyjmowania odpadów komunalnych od
Wykonawcy przez przedsiębiorcę posiadającego ww. zezwolenie, wraz z tym
zezwoleniem lub zezwolenie na zbieranie odpadów i na przetwarzanie odpadów, o
którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 21).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1
wskazanej ustawy - wg załącznika nr 2; -wykazania, że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych głównych usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych
z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, przez okres co najmniej 1 roku,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz których
usługi zostały wykonane oraz załączy dowody potwierdzające, że usługa ta została
wykonana lub są wykonywane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1
wskazanej ustawy - wg załącznika nr 2 oraz wykazania, iż dysponuje:- co najmniej 2
samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;- co
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najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów
komunalnych; - co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez
funkcji kompaktującej. - systemy monitorowania i zarządzania flotą pojazdów
umożliwiającego elektroniczną identyfikację pojemników i worków na odpady zmieszane
i selektywnie zebrane. System ma identyfikować zdarzenie odbioru odpadów (datę i
godzinę, miejsce - pozycję, identyfikator pojemnika przypisanego do nieruchomości).
System powinien prezentować zdarzenia odbioru na mapie w czasie rzeczywistym.
Podmiot odbierający odpady komunalne udostępnia Gminie wgląd do systemu w czasie
rzeczywistym, - Wykonawca musi dysponować bazą magazynowo - transportową
usytuowaną na terenie Gminy Sochocin lub w odległości nie większej niż 60 km od
granic tej gminy.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-co najmniej 1 osoba posiadała wykształcenie wyższe lub średnie oraz miała 2 letnie
doświadczenie w sporządzaniu kwartalnych sprawozdań.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1
wskazanej ustawy - wg załącznika nr 2 -wykazania, iż jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000 PLN; -wykazania, iż
Wykonawca posiada środki lub zdolność kredytową na kwotę 100.000,00

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:

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;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
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oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

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;

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 ubezpieczenia zdrowotne i 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 jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
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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.4.4) 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;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy - wg
załącznika nr 2, -wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy
Sochocin w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zgodnie z art.
9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), - aktualne zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, o którym mowa w art.
26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z poźn. zm.)
lub promesę potwierdzającą zobowiązanie przyjmowania odpadów komunalnych od Wykonawcy
przez przedsiębiorcę posiadającego ww. zezwolenie, wraz z tym zezwoleniem lub zezwolenie na
zbieranie odpadów i na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). - złożenia aktualnego zezwolenia starosty na zbieranie i
transport odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych lub wpis do rejestru, o
którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21),
- rachunek zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania rachunku
zysków i strat inny dokument określający przychód netto ze sprzedaży - za okres ostatniego roku
obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.sochocin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.11.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (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 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


