Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.znk-lublin.pl/

Lublin: Usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych pochodzących z
terenów pozostających w zarządzie Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie.
Numer ogłoszenia: 106587 - 2013; data zamieszczenia: 11.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Nieruchomości Komunalnych , ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin,
woj. lubelskie, tel. 81 5371200, faks 81 5371201.
l

Adres strony internetowej zamawiającego: www.znk-lublin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie odbierania i wywozu
odpadów komunalnych pochodzących z terenów pozostających w zarządzie Zarządu Nieruchomości
Komunalnych w Lublinie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
są usługi według CPV: 90.51.32.00-8 polegające na : a/. odbieraniu odpadów komunalnych: - frakcji
mokrej, kod 20 03 01; - ulegających biodegradacji - liście, gałęzie, kod 20 02 01; b/. ustawieniu na
terenie nieruchomości swoich pojemników do zbierania odpadów frakcji mokrej c/. podstawianiu na
żądanie administratora lub innej osoby uprawnionej przez zamawiającego we wskazane miejsca
odpowiednich pojemników lub kontenerów do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, d/.
wywożeniu ze swoich pojemników odpadów frakcji mokrej z określoną częstotliwością; e/.
wywożeniu z pojemników lub kontenerów odpadów ulegających biodegradacji na zlecenie
administratora lub innej osoby uprawnionej przez zamawiającego; f/. utrzymywaniu właściwego
stanu sanitarnego pojemników ustawionych u Zamawiającego poprzez dokonywanie mycia i
dezynfekcji nie rzadziej niż raz na 3 miesiące; g/. nieodpłatnej wymianie pojemników w razie
zniszczenia lub złego stanu technicznego lub estetycznego w terminie nie dłuższym jak 2 tygodnie
od powstania takiej konieczności; Prace, będące przedmiotem zamówienia, należy wykonywać
zgodnie z przepisami i zasadami, obowiązującymi dla tego rodzaju usług. Usługa ma być
świadczona na terenie nieruchomości pozostających w zarządzie ZNK, szczegółowo określonych w
załączniku nr 2 do specyfikacji..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
l

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

l

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zm. (np. przejęcia przez
Zamawiającego w zarząd nieruchomości od Gminy Lublin), przewiduje się udzielenie
zamówienia uzupełniającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8.
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:
6.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium.
Zamawiający określa wadium w wysokości 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych
00/100). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 19.06.2013r. do godz. 11:45 w jednej lub kilku z
następujących form: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w
gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz.275 z późn.
zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
w Banku PEKAO S.A. V Oddział w Lublinie, ul. Królewska 1, rachunek nr 60 1240 1503 1111 0010
0132 4894. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego o
uznaniu wpłaconego wadium decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego, a nie
data złożenia przelewu w banku Wykonawcy. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna
należy złożyć do depozytu w kasie Zamawiającego. (Kasa czynna jest w godzinach: od 800 do 1000
oraz od 1100 do 1400). Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem na poleceniu
przelewu należy wpisać: Wadium - przetarg na usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów
komunalnych. Wadium, wnoszone w innych formach niż pieniądzu, winno zawierać lub być
opatrzone stosownymi dokumentami zawierającymi bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty kwoty
wadium w przypadku jego utraty przez Wykonawcę, oznaczenie stron, wskazanie płatności na
pierwsze wezwanie bez dodatkowych warunków. Dokumenty, o których mowa w punkcie 11.1
muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 11.6. Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy P.z.p. (pkt 11.5 SIWZ),
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Wadium wniesione w
pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, za zgodą tego
Wykonawcy zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy
P.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p. lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
l

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
¡

l

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.: a) posiadają
wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie obejmującym
przedmiot zamówienia; b) posiadają zezwolenie na transport odpadów w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243);

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
¡

l

wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przez okres
min. 12 miesięcy, usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych z co
najmniej 10 nieruchomości;

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

posiadają odpowiednią ilość pojemników i kontenerów zapewniających możliwość
zbierania odpadów w sposób zgodny z obowiązującym regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Lublin oraz ich opróżniania z częstotliwością
określoną we wspomnianym regulaminie. Minimalną wymaganą przez Zamawiającego
ilość pojemników każdego rodzaju określa załącznik nr 6 do SIWZ, dysponują
oznakowanymi w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy pojazdami
specjalnymi, których minimalną wymaganą przez Zamawiającego ilość określa
załącznik nr 6 do SIWZ, dysponują pojazdem wyposażonym w urządzenie do mycia i
dezynfekcji pojemników ustawionych na posesjach Zamawiającego zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

l

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
¡

l

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.

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

posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej. Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określa się na kwotę 50.000
zł, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności finansowej innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy - wysokość posiadanych przez te
podmioty środków finansowych lub zdolności kredytowej określa się na kwotę 50.000
zł.

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:
l

l

l

l

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;
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:
l

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

l

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;
l

l

l

l

l

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;
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.

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: http://www.znk-lublin.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Grodzka 12, 20112 Lublin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.06.2013 godzina 11:45, miejsce: ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin - sekretariat.
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
Powrót do głównej strony

