Mniszków: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów
komunalnych na terenie gminy Mniszków
Numer ogłoszenia: 110853 - 2014; data zamieszczenia: 23.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mniszków , ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341
Mniszków, woj. łódzkie, tel. 044 7561522, faks 044 7561523.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie
stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Mniszków.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot
zamówienia 1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 1.1.1 Przedmiotem zamówienia
jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych na terenie gminy
Mniszków. Zakres zamówienia dotyczy posesji zamieszkałych. 1.2 W ramach
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować następujące
rodzaje odpadów: 1) z zamieszkałych posesji: a) niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne o kodzie 20 03 01, b) segregowane odpady komunalne z podziałem na
następujące frakcje: - papier i tektura - tworzywa sztuczne - szkło 1) z Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) pozostałe odpady
komunalne: a) przeterminowane leki, b) chemikalia, c) zużyte baterie i akumulatory, d)
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, e) odpady budowlano-rozbiórkowe, f) zużyte
opony, g) odpady ulegające biodegradacji (zielone), h) opakowania po środkach ochrony
roślin i nawozach, i) metale. 1) z punktów przy aptekach ( ul. Powstańców
Wielkopolskich 1, ul. Piotrkowska 9) - przeterminowane leki o kodzie 20 01 32, 4) z
punktów przy szkołach (Szkoła Podstawowa w Stoku 40, Szkoła Podstawowa w
Bukowcu nad Pilicą 34, Szkoła Podstawowa w Błogiem Rządowym 39, Gimnazjum
Publiczne w Mniszkowie, ul. Piotrkowska 72) - zużyte baterie i akumulatory
małogabarytowe. 1.3.Zorganizowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK). 1.3.1 W ramach zamówienia w miejscu wyznaczonym przez

Zamawiającego (teren przy Oczyszczalni ścieków w Mniszkowie, ul. Piotrkowska 87, 26341 Mniszków ) Wykonawca zorganizuje PSZOK wraz z uzyskaniem zezwolenia na
zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 42 ust.1 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2013r.
poz.21) 1.3.2 PSZOK zostanie wyposażony przez Wykonawcę w odpowiednie pojemniki
lub worki tak aby zapewnić prawidłową segregację odpadów zgodnie z uchwałą Rady
Gminy Mniszków w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów oraz uchwałą Rady Gminy Mniszków w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mniszków. 1.3.3
Wykonawca odpowiada za zachowanie na terenie PSZOK i wokół niego czystości i
porządku. 1.3.4. PSZOK będzie odbierał odpady od mieszkańców w ostatni piątek
każdego miesiąca od godz.8:00 do godz. 15:00. 1.4. Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych. 1.4.1. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do
zrealizowania wywozu odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z nieruchomości
zamieszkałych. Wywóz odpadów wielkogabarytowych w ramach umowy powinien być
zrealizowany raz w roku w terminach październik 2014 roku i kwiecień 2015 roku,
kwiecień 2016 roku. 1.4.2. Szczegółowy termin zbiórki w poszczególnych
miejscowościach oraz zasady zbiórki powinny być każdorazowo poprzedzone akcją
informacyjną. 1.4.3. Zbiórka polega na : - załadunku na środek transportu odpadów
wystawionych przed nieruchomość zamieszkałą, - zagospodarowaniu odebranych
odpadów, - posprzątaniu miejsc, z których odbierane są wystawione odpady. 1.4.4.
Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez
podmioty gospodarcze 1.5. Obowiązek zapewnienia pojemników 1.5.1. Wykonawca na
czas realizacji zamówienia udostępnia właścicielom nieruchomości zamieszkałych
pojemniki, worki na podstawie zawarcia z właścicielami nieruchomości umów wynajmu,
dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami bez ponoszenia przez właścicieli
nieruchomości z tego tytułu kosztów. Przekazywane pojemniki powinny być sprawne
technicznie, czyste i estetyczne, a worki trwałe i szczelne. Koszt wyposażenia posesji w
pojemniki, worki należy wkalkulować w oferowaną cenę ryczałtową zamówienia. Jeżeli
na terenie nieruchomości odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
selektywny to: - dla nieruchomości zamieszkałej przez 1- 2 osoby- wyposaża się je w
jeden pojemnik o poj. 120l. na odpady zmieszane oraz dwa pojemniki lub worki o
pojemności po 120l każdy, - dla nieruchomości zamieszkałej przez 3- 5 osób- wyposaża
się je w jeden pojemnik o poj. 120l. na odpady zmieszane oraz 2 pojemniki lub worki o
pojemności po 120l każdy, - dla nieruchomości zamieszkałej przez 6 osób i powyżejwyposaża się je w jeden pojemnik o pojemności 240l. na odpady zmieszane oraz dwa
pojemniki lub worki o poj. 120l każdy. Jeżeli na terenie nieruchomości odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny to bez względu na liczbę
zamieszkałych na nich osób wyposaża się je w jeden pojemnik o pojemności 240l.
1.5.2.. Wykaz nieruchomości i ilości osób je zamieszkujących stanowi załącznik nr 9 do

SIWZ i będzie na bieżąco aktualizowany przez Zamawiającego. Wykonawca w terminie
1 m-ca od daty przekazania mu aktualizacji wykazu zobowiązany będzie do dokonania
wymiany pojemników na posesjach lub dostarczenia dodatkowych pojemników
stosownie do wprowadzonych zmian. 1.5.3. Pojemniki, worki będą przez Wykonawcę
dostarczane mieszkańcom na posesje w okresie od dnia zawarcia umowy . W terminie
do 01.07.2014 r. wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu raport o
ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach na
dzień 01.07.2014 r. wraz z informacją o posesjach, do których pojemników nie
dostarczono ( z podaniem przyczyny niedostarczenia). 1.5.4. Wykonawca wyposaży
PSZOK w pojemniki, worki w ilości i o rodzajach wynikających z potrzeb, zgodnie z
uchwałami rady gminy. 1.5.5. Wykonawca wyposaży punkty, w których odbywać się
będzie zbiórka przeterminowanych leków oraz punkty, w których odbywać się będzie
zbiórka zużytych baterii i akumulatorów w odpowiednie pojemniki z uwzględnieniem
potrzeb występujących w danych punktach. 1.5.6. Jeżeli podczas odbierania odpadów
dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy wykonawcy, wykonawca
zobowiązany będzie do wymiany uszkodzonego pojemnika na własny koszt. 1.6.
Częstotliwość i zasady odbioru i wywozu odpadów. 1.6.1. Odbiór i wywóz odpadów
komunalnych wykonawca będzie realizował z częstotliwością - zmieszane odpady
komunalne - odbiór raz w miesiącu, oraz segregowane odpady komunalne - odbiór raz
na dwa miesiące zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Gminy Mniszków w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
1.6.2. Odbiór i wywóz odpadów komunalnych wykonawca będzie realizował w
poszczególnych miejscowościach zawsze w ten sam dzień roboczy tygodnia. W sytuacji,
gdy dzień wywozu jest ustawowo dniem wolnym od pracy (święto), wywóz odpadów
nastąpi w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym. 1.6.3. Wykonawca zobowiązany
jest do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy
harmonogramu wywozu odpadów z poszczególnych miejscowości. 1.6.4. Podczas
realizacji umowy niedopuszczalne jest mieszanie selektywnie zebranych odpadów
komunalnych z odpadami zmieszanymi. 1.6.5. Wykonawca zobowiązany jest do
sukcesywnego wywozu odpadów z PSZOK tak aby zapewnić możliwość ciągłego
dostarczania odpadów przez mieszkańców. 1.6.6. Wykonawca zobowiązany będzie
monitorować stan zapełnienia pojemników na przeterminowane lekarstwa, zużyte baterie
oraz akumulatory małogabarytowe i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie
dopuścić do przepełnienia tych pojemników. 1.6.7.Odbiór odpadów będzie następował z
pojemników, worków wystawionych przez właściciela nieruchomości na zewnątrz
posesji, do drogi dojazdowej lub ustawionych w pergolach śmietnikowych, do których
zapewniony jest swobodny dojazd. 1.7.Kontrola obowiązku segregowania odpadów.
1.7.1. Zamawiający dostarczy wykonawcy wykaz właścicieli nieruchomości, którzy
zadeklarowali odbiór odpadów bez segregacji. 1.7.2.Wykonawca zobowiązany jest do

monitorowania ciążącego na właścicielu nieruchomości obowiązku segregowania
odpadów komunalnych. 1.7.3. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości
nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, wykonawca odbiera odpady jako
zmieszane. 1.7.4. O zaistniałej sytuacji wykonawca zawiadamia Zamawiającego drogą
elektroniczną, faksem lub pisemnie, w terminie do 3 dni roboczych. Do zawiadomienia
wykonawca dołącza protokół określający: dzień wywozu, miejscowość, ulicę i numer
posesji .Wykonawca sporządza protokół określający stan faktyczny, który winien
podpisać również właściciel nieruchomości. Do protokołu zobowiązany jest dołączyć
również dokumentację fotograficzną z datownikiem. 1.8. Wykonawca zobowiązany
będzie do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji związanej z
przedmiotem zamówienia: 1) Raportu na koniec II kwartału 2014 r. o ilości i rodzaju
pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach. 2) Raportów
kwartalnych zawierających określenie ilości i rodzajów przekazywanych pojemników,
worków w danym kwartale wraz z uaktualnionym raportem o ilości i rodzaju pojemników,
worków znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach (załącznik do faktury). 3)
Sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach. 4) Innych informacji na temat odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów,
jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający nałoży taki obowiązek. Obowiązek
ten dotyczyć może jedynie informacji, w posiadaniu których będzie wykonawca. 5) Jako
załączniki do faktury kwartalnej wykonawca załączy karty przekazania zmieszanych
odpadów komunalnych (uwzględniające datę, kod, rodzaj, wagę) do Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), oraz odpadów selektywnie
zebranych - zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Karty przekazania
odpadów, o których mowa wyżej muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą
z terenu gminy Mniszków. 1.9. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 1.9.1. Wykonawca
podczas realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do osiągnięcia odpowiednich
poziomów recyklingu odbieranych odpadów komunalnych zgodnie z art. 3b i 3c ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeniami wykonawczymi.
1.9.2. Prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami prawa
obowiązującymi w tym zakresie. 1.9.3. Przekazywanie odebranych zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania zmieszanych
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do właściwej Regionalnej
Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub, w szczególnych przypadkach,
do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu zgodnie z uchwałą w sprawie
wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego. 1.9.4.
Przekazywanie selektywne zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i
unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7
ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 1.9.5. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak
np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi) gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie
z harmonogramem, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i może polegać w szczególności na
wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości
oraz innych terminów ich odbioru - taki sposób spełnienia świadczenia wynikającego z
umowy może być wykonywany jedynie po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji
Zamawiającego. 1.10. Kody CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami 905131007 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. 90533000-2 Usługi zagospodarowania odpadów 1.11.Informacje ogólne mające wpływ na wycenę
zamówienia: 1.11.1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i
zagospodarować odpady ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Mniszków. 1.11.2. Powierzchnia gminy: 12.383 ha. 1.11.3. Dane dotyczące liczby
gospodarstw domowych wg stanu na dzień 05.05.2014 r.: Lp. Miejscowość Liczba
gospodarstw domowych Razem od 1- 2 osób od 3- 5 osób 6 i powyżej 1 Błogie Rządowe
34 35 9 78 2 Błogie Szlacheckie 12 13 3 28 3 Bukowiec nad Pilicą 32 31 12 75 4 Duży
Potok 19 22 2 43 5 Góry Trzebiatowskie 7 10 - 17 6 Grabowa i Holendry 12 20 5 37 7
Jawor 5 13 7 25 8 Jawor- Kolonia 6 11 9 26 9 Julianów 8 10 3 21 10 Konstantynów 4 13
7 24 11 Małe Końskie 14 21 5 40 12 Marianka 7 9 4 20 13 Mikułowice 8 12 9 29 14
Mniszków 66 86 20 172 15 Nowe Błogie 4 10 8 22 16 Obarzanków- Strugi 9 7 - 16 17
Olimpiów 12 8 7 27 18 Owczary 13 22 3 38 19 Prucheńsko Duże 20 24 6 50 20
Prucheńsko Małe 26 10 5 41 21 Radonia 27 39 8 74 22 Stoczki Duże 12 16 4 32 23
Stoczki Małe 1 10 7 18 24 Strzelce 23 38 8 69 25 Syski 6 5 2 13 26 Świeciechów 14 22 7
43 27 Stok 14 14 13 41 28 Zajączków 13 9 3 25 29 Zarzęcin 59 27 8 94 Stan na dzień
05.05.2014 487 567 184 1238 1.12. Załącznikiem do SIWZ jest wykaz wszystkich
zamieszkałych gospodarstw domowych na terenie Gminy Mniszków. Wykaz załączony
jest pomocniczo w celu oszacowania zakresu zamówienia. W okresie realizacji
zamówienia dane objęte wykazem będą ulegać zmianie. Nie wpłynie to na cenę
zamówienia, która w okresie realizacji umowy jest niezmienna. 1.12.1. Ilości odpadów
zebranych w 2013 r. na terenie gminy przez firmy odbierające odpady: Lp kod odpadu
Ilość Mg 1 20 03 01- niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne 282,4 2 20 01 02szkło 11,4 3 20 01 01- papier i tektura 4,4 4 20 01 39- tworzywa sztuczne 3,7 5 15 01 01opakowania z papieru i tektury 2,8 6 15 01 02- opakowania z tworzyw sztucznych 9,6 7
15 01 07- opakowania ze szkła 8,5 8 15 01 04 - opakowania z metali 0,3 9 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe 23,1 10 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji
17,7 11 17 01 02 - gruz ceglany 21,6 12 17 01 03 - odpady innych materiałów
ceramicznych 33,1 13 20 03 07- odpady wielkogabarytowe 7,7 Razem 426,3 Wskazane
powyżej ilości odebranych odpadów są podane jedynie pomocniczo w celu ułatwienia
Wykonawcom wyceny zamówienia. 1.12.2 Wykonawca będzie odbierał i
zagospodarowywał odpady komunalne z terenu Gminy Mniszków w okresie
obowiązywania umowy w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu Zamawiającego,
zgodnie z harmonogramem opracowanym na podstawie wytycznych i uzgodnionym z
Zamawiającym, który będzie załącznikiem do umowy. 1.13. Obowiązujące przepisy

prawa. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa: 1) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 z późn. zm.), 2) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.), 3) ustawą z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z póź. zm.), 4) ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 5) ustawą
z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1155) 6) ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z
2009 r., Nr 79, poz. 666 z późn. zm.) 7) ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.
U. z 2012 r. , poz. 145 z póź zm.), 8) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8
grudnia 2010 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673), 9) rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001, Nr 112, poz.
1206) 10) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. , poz. 645), 11)
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów
sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach
ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U.
z 2012 r. , poz. 630), 12) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w
sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy
tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. , poz. 676), 13)rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) 14)
obowiązującymi na terenie gminy aktami prawa miejscowego, oraz innymi
obowiązującymi przepisami prawa. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet
wykonania zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
częściowych i wariantowych. 5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie
umowy ramowej. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień
uzupełniających do wysokości 10 % wartości zamówienia podstawowego. 7.
Zamawiający nie przewiduje przy wyborze oferty zastosowania aukcji elektronicznej. 8.
Wymagania stawiane Wykonawcy: 8.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość,
zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu
zamówienia. 8.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
8.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 8.4 Określenie przez
Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych
dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 8.5 Zamawiający nie ponosi

odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia. 8.6 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.31.00-7, 90.53.30.002.
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: Zakończenie:
30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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
o

Warunek ten zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy wykonawca
wykaże, że: a) jest wpisany 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) posiada aktualne na dzień
składania ofert zezwolenie na transport, zbieranie odpadów komunalnych
zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U.2013.21 ze zmianami), c) posiada wpis do rejestru zbierających zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska, d) złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp według
załącznika do SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek ten zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy wykonawca :
złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp według załącznika do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Warunek ten zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy wykonawca
wykaże, że dysponuje, bądź będzie dysponował dla realizacji zamówienia
następującym potencjałem technicznym: co najmniej 2 samochodami
przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
, co najmniej 2 samochodami do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych, pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym
miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, będzie
dysponował na czas realizacji zadania bazą magazynowo - transportową ,
usytuowaną na terenie gminy 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 ,wyposażoną 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. 11.01.2013 r. w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poza złożeniem oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
Pzp ,

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek ten zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy wykonawca
wykaże, posiadanie opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia .
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:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
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;
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.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych
podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których
będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
inny podmiot 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;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w
realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
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 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)
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), zezwolenie na
transport, zbieranie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 ze zmianami), wpis do rejestru zbierających
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska, oświadczenia będące załącznikami do SIWZ, pisemne
zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

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.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który
spełni wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących
przypadkach: -zmiany terminu ustawienia pojemników na nieruchomościach, w

zależności od terminu podpisania umowy; - zmiany obowiązującej stawki podatku VAT; zmiany w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, w
tym zmiany przepisów prawa lokalnego (np. Regulaminu utrzymania czystości i porządku
w gminie); -uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania umowy
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla
Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod
adresem: Gmina Mniszków ulica Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 03.06.2014 godzina 12:00, miejsce: Gmina Mniszków ulica Powstańców
Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków w sekretariacie..
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

