Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.ceglow.pl

Cegłów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy
Cegłów
Numer ogłoszenia: 27010 - 2016; data zamieszczenia: 08.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V

zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cegłów , ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, woj. mazowieckie,
tel. 025 579 59 48, 025 759 59 39, faks 025 759 59 38.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ceglow.pl
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
odpadów komunalnych z terenu gminy Cegłów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów
komunalnych z terenu Gminy Cegłów z zamieszkałych nieruchomości, z nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjne, z gminnych jednostek organizacyjnych i budynków
podległych gminie, z koszy ulicznych oraz przystanków autobusowych, parkingu, targowiska,
PSZOK (punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych), w sposób zapewniający
osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania Usługa odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy
Cegłów, obejmuje: 1)odbieranie wszystkich odpadów komunalnych z terenu Gminy Cegłów z
zamieszkałych nieruchomości, z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne, z
gminnych jednostek organizacyjnych i budynków podległych gminie, z koszy ulicznych oraz
przystanków autobusowych, parkingu, targowiska, PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w Cegłowie przy ulicy Dobrzyckiego 37). Uwaga: Odpady na PSZOK
przyjmowane są przez pracownika Urzędu Gminy Cegłów) 2)selektywne odbieranie odpadów
komunalnych (zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy) następujących frakcji odpadów: a)szkło, b)papier, tektura
(makulatura, karton) c)metale, d)tworzywa sztuczne, e)odpady ulegające biodegradacji w tym
odpady zielone, f)opakowania wielomateriałowe, g) przeterminowane leki i chemikalia, h)zużyte
baterie i akumulatory, i)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, j)meble i inne odpady
wielkogabarytowe, k)odpady budowlane i rozbiórkowe (nie dotyczy odpadów zawierających
azbest) l)zużyte opony, m)zmieszane odpady pozostałe po segregacji. n)tekstylia, o)meble i inne

odpady wielkogabarytowe, p)odpady budowlane i rozbiórkowe, q)szkło, r)zimne popioły,
s)styropiany budowlane i opakowaniowe 3)odbiór ww. odpadów komunalnych z pojemników lub
w workach na odpady komunalne, transport odpadów do instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych, w której nastąpi zagospodarowanie odpadów. 4)Wykonawca udostępnia pojemniki
lub worki do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, które będzie przekazywał nieodpłatnie
mieszkańcom gminy w ilościach w pełni zabezpieczających potrzeby. Dla rodzinnych ogrodów
działkowych Czarny Staw i POLANA min. po trzy kontenery KP7 (w których odpady będą
gromadzone i odbierane), do zbiórki odpadów gromadzonych selektywnie oraz na odpady
zmieszane..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:




Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt. 6 ustawy Pzp. do 10 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające
będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju usług. Zamówienia uzupełniające zostaną
udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z dotychczasowym Wykonawcą
w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.51.20.00-2, 90.50.00.00-2,
90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3, 90.53.30.00-2.
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:
31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 20000,00zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy)
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 uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi: a)zezwolenie na
transport odpadów wydane na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U. 2013, poz. 21) lub zezwolenie na przetwarzanie od-padów wydane na podstawie
ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wydane w zakresie co najmniej następujących
odpadów: 15 01 01, 15 01 02,15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01
03, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20
03 01, 20 03 07, 20 03 99; b)jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej w
zakresie odbioru odpadów w Gminie Cegłów,
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować
zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług odbioru
odpadów komunalnych wykonanych lub wykonywanych w sposób ciągły przez okres
minimum 12 miesięcy o masie łącznej minimum - 500 Mg rocznie.
 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Za spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający uzna jeżeli Wykonawca będzie dysponował: -dwoma samochodami
przystosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz
odpadów ulegających biodegradacji w workach, odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon samochodowych itp. samochodami specjalistycznymi przystosowanymi do opróżniania pojemników o
pojemności kontenerów KP 7, o konstrukcji zabezpieczającej przed rozwiewaniem i
rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującej oddziaływanie czynników
atmosferycznych na odpady. Baza pojazdów nie może być zlokalizowana w odległości
większej niż 60km od Gminy Cegłów. Pojazdy powinni być wyposażone w system
monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający
trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i
miejscach postojów oraz w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów,
umożliwiające weryfikację danych.
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania
powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu złożonego wraz z ofertą.
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy), oraz że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (posiada
opłaconą polisę) w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę, co najmniej 200 000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy)
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 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;



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.

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:


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu,
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 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;



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;

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;



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;

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;

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 - 80
2 - Poziom recyklingu - 20
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.ceglow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Cegłów ul. Kościuszki 2 05-319 Cegłów pok. nr 5.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4 05-319 Cegłów pok.
nr 1.
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

