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

www.bip.rybczewice.pl

Rybczewice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunal nych od

właścicieli nieruchomo ści na terenie Gminy Rybczewice w 2016 roku

Numer ogłoszenia: 307432 - 2015; data zamieszczenia: 16 .11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Rybczewice , Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice, woj. lubelskie, tel. 081

58 44 460, faks 081 58 44 474.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.rybczewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rybczewice w 2016 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z

terenu gminy Rybczewice liczącej 14 miejscowości, gromadzonych w sposób selektywny jak i zmieszany, a także

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

(GPSZOK).2. Na terenie Gminy Rybczewice dominuje zabudowa jednorodzinna. W gminie na obszarze 99 km2,

znajdują się następujące miejscowości: Bazar, Choiny, Częstoborowice, Izdebno, Izdebno-Kolonia, Pilaszkowice

Drugie, Pilaszkowice Pierwsze, Rybczewice Drugie, Rybczewice Pierwsze, Stryjno Drugie, Stryjno-Kolonia, Stryjno

Pierwsze, Wygnanowice, Zygmuntów. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia liczba gospodarstw domowych

może ulec zmianie. 3. Ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Rybczewice w 2014 r. to: 198,5 Mg

odpadów zmieszanych, 60,28 Mg odpadów segregowanych (tworzywa sztuczne, szkło, papier), 0,7 Mg odpadów

budowlanych, 4,8 Mg odpadów wielkogabarytowych, 2,4 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 4.

Prognozowane ilości odpadów komunalnych w 2016 roku: odpady zmieszane 250 Mg, odpady zbierane w sposób

selektywny 80 Mg. 5. Łączna długość dróg (wojewódzkie, powiatowe, gminne) w gminie Rybczewice, po których

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=30...

1 z 5 2015-11-16 09:50



należy przejechać w celu odbioru odpadów ze wszystkich nieruchomości wynosi około 150 km. 6. Szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 7 do SIWZ. 7. Liczba nieruchomości, z których będą

odbierane odpady komunalne wykazane są w zestawieniu załączonym do SIWZ (załącznik Nr 8 do SIWZ). 8.

Liczba pojemników, w które powinny być wyposażone nieruchomości, wykazane są w zestawieniu (załącznik Nr 9

do SIWZ). 9. Inne dane charakteryzujące uwarunkowania zamówienia podaje zestawienie (załącznik Nr 10 do

SIWZ). 10. Lista nieruchomości o utrudnionym dostępie, wskazany jest odbiór odpadów samochodem o

ładowności poniżej 5 t. (załącznik Nr 11 do SIWZ). 11. Mapa gminy (załącznik Nr 12 do SIWZ). 12. W celu

prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej oraz uzyskać wszystkie niezbędne

informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji

zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszym SIWZ

a stanem faktycznym Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Koszt

wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2, 90.51.20.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Nie ma wymogu wnoszenia wadium przez wykonawców

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada wpis do rejestru działalności regulowanej

prowadzonej przez Wójta Gminy Rybczewice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości. Zamawiający dysponuje wiedzą nt. przedsiębiorców posiadających niniejsze

uprawnienie i zweryfikuje je poprzez złożone oświadczenie w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie opisał tego warunku
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III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże w swojej ofercie, że dysponuje: co najmniej 2

pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, co najmniej 2 pojazdami

przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, co najmniej 1 pojazdem

do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do mycia i

dezynfekcji pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, co najmniej 1 pojazdem o ładowności

do 3,5 ton lub ciągnik rolniczy z przyczepą umożliwiający odbiór odpadów komunalnych z trudno

dostępnych nieruchomości

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie opisał tego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie opisał tego warunku

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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;
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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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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;

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;

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 - 96

2 - Poziom recyklingu - 4

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zmiana postanowień niniejszej umowy w zakresie odnoszącym się do:1) ceny jest dopuszczalna w przypadku: a)

zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub

zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia
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lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą równicę między nowo obowiązującą a

dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany

jego wysokości, b) zmiany wysokości stawek opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów,

o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska, 2) terminu jest dopuszczalna w

przypadku: a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, b) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie

terminie nie leży w interesie Zamawiającego, 3) sposobu realizacji jest dopuszczalna w przypadku: a) zmiany

przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady, sposób lub zakres odbierania lub

zagospodarowywania odpadów komunalnych, b) zmiany technologii wykonywania prac objętych przedmiotem

zamówienia, jeżeli wprowadzenie nowej technologii nie będzie powodować podwyższenia wynagrodzenia

Wykonawcy oraz nie będzie powodować pogorszenia dotychczasowych standardów wykonywania zamówienia,

przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu

zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.rybczewice.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy Rybczewice,

Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice pokój nr 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  26.11.2015

godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Rybczewice pokój nr 2.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu

(EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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