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

www.praszka.pl

Praszka: Świadczenie usług komunalnych w zakresie utrzymania
czystości i zieleni na obszarze miasta Praszka

Numer ogłoszenia: 33316 - 2012; data zamieszczenia: 03.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1.1) NAZWA I ADRES: Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza, Plac Grunwaldzki 13,46-320

Praszka, woj. opolskie, tel. 34 359 10 09, faks 34 3592-469.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.praszka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1)OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

11.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług komunalnych w zakresie

utrzymania czystości i zieleni na obszarze miasta Praszka.

11.1.2)Rodzaj zamówienia: usługi.

11.1.3)Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

świadczenie usług komunalnych w zakresie bietącego oczyszczania miasta Praszka oraz utrzymanie

zieleni na terenach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. Zakres usług związanych z przedmiotem

zamówienia Obejmuje: 1/ utrzymanie czystości na jezdniach ulic i chodników (w tym zimowe ich

utrzymanie), 2/ utrzymanie czystości na terenach komunalnych, 3/ wywóz nieczystości z koszy ulicznych,

4/ utrzymanie zieleni miejskiej, 5/ dokonywanie przeglądów stanu czystości, warunków bezpieczeństwa i

przejezdności ulic i chodników oraz niezwłoczne usuwanie istniejących nieprawidłowości. Szczegółowy

zakres rzeczowo - ilościowy określają załączniki nr 1 i nr 2 do SIWZ, które stanowić będą załączniki nr 1 i

nr 2 do umowy.

11.1.4)Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza motliwość udzielenia zamówień uzupełniających (w okresie 3 lat od udzielenia

zamówienia podstawowego) o wartości nie większej nit 50% wartości zamówienia podstawowego na
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podstawie art. 66 i 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

11.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6, 90.62.00.00-9, 77.31.00.00-6.

11.1.6)Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

11.1.7)Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

11.2)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1)WADIUM

Informacja na temat wadium: 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy i 00/100 zł).

111.2)ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

111.3)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

Wykonawcy zobowiązani są wykazać się posiadaniem uprawnień do wykonywania działalności

związanej z oczyszczaniem miasta, poprzez złożenie stosownego zezwolenia na prowadzenie

działalności w zakresie objętym zamówieniem.

111.3.2)Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy wykażą, że wykonali usługi dotyczące utrzymania czystości i zieleni w okresie trzech

lat przed dniem wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy, to w tym okresie (co najmniej 1 usługa) o łącznej wartości co najmniej

400.000,00 zł, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców, z załączeniem

dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie

111.3.4)Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

W wykazie należy określić, które z wykazanych podmiotów będą zatrudnione jako

podwykonawcy

11I.3.5)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

należy złożyć ważną na dzień składania ofert, polisę lub inny dokument ubezpieczenia

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z przedmiotem zamówienia.

111.4)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

111.4.1)W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa wart. 22

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy

przedłożyć:

• koncesję, zezwolenie lub licencję

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały

wykonane lub są wykonywane należycie

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

• 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

11I.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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

http://bzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=333l6&rok=20 1... 2012-02-03

http://bzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=333l6&rok=20


Strona 4 z 5

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 ubezpieczenie 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

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu

na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla

wykonawcy, określonym w pkt 111.4.2.

11I.4.3)Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:

11I.4.3.2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym wart.

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli

w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

111.6)INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4)albo w pkt 111.5)

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy; 2) Kosztorys ofertowy - musi zawierać wszystkie pozycje z

zakresu usług, załączonego do SIWZ (zał. Nr 1) w takiej samej kolejności, ilości jednostek, ceny

jednostkowe tych pozycji i wartość końcową. W przypadku braku wyceny jakiejkolwiek pozycji w

kosztorysie ofertowym, oferta zostanie odrzucona, 3) Oświadczenie, że posiada bazę na terenie Praszki ze

wskazaniem miejsca usytuowania; 4) umowa na składowanie odpadów komunalnych na wysypisku śmieci

lub w przypadku jej braku oświadczenie, że Wykonawca podpisze ją przed zawarciem umowy. 5)
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upoważnienie do podpisania oferty - jeżeli nie wynika to z dokumentów załączonych do oferty; 6)

Oświadczenie, że zapoznał się z terenem objętym zamówieniem, 7) Oświadczenie, że będzie zatrudniał do

robót publicznych osoby z wyrokami sądowymi; 8) zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych

obejmujące co najmniej teren gminy Praszka (decyzja administracyjna); 9) zezwolenie na transport

odpadów obejmujące co najmniej teren gminy Praszka(decyzja administracyjna); 10) zaakceptowany

projekt umowy wg załącznika nr 7 do SIWZ

11I.7)Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.praszka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w

Praszce, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, pok. nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.02.2012

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Praszce, Plac Grunwaldzki 13,46-320 Praszka, pok. nr 19-

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

Grunwaldzki 13
46-320 Fraszka
lftP 576 14-87-2f)O
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