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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153869-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Suszec: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2013/S 091-153869

Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, Osoba do kontaktów: Bernadeta Małys, Suszec43-267,
POLSKA. Tel.:  +48 324493069. Faks:  +48 324493051. E-mail: zam_publ@suszec.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.4.2013, 2013/S 77-129736)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:90000000, 90500000, 90514000, 90511000, 90511200, 90513100, 90533000, 34928480
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
Usługi związane z odpadami
Usługi recyklingu odpadów
Usługi wywozu odpadów
Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
Usługi gospodarki odpadami
Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
Zamiast:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia,
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W celu wykazania spełniania w/w warunków, wykonawca zobowiązany jest do:
— udokumentowania wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie:
usługi lub usług dotyczącej/ych odbioru odpadów komunalnych od minimum 10 000 mieszkańców, w czasie ich
świadczenia nie krótszym niż 12 miesięcy,
— wykazania, że dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj.:
1) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
2) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
3) co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę w/w warunku, należy przedłożyć:
— oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy, na
podstawie art. 44 ustawy) – załącznik nr 3
do SIWZ,
— wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 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, na lub zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie.
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Za główne usługi zamawiający rozumie usługi dotyczące odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, obejmujące
niezbędny zakres do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia opisany w pkt 8.2 lit. b) SIWZ.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa.
Wystawcą poświadczeń może być zarówno strona, która była odbiorcą usługi/usług, jak również każdy, kto może
potwierdzić należyte jej/ich wykonanie. Wystawca poświadczenia musi mieć wiedzę o fakcie należytego wykonania
usługi/usług przez wykonawcę.
Uprawnionym do wystawienia dokumentu będzie niewątpliwie wójt, burmistrz, czy prezydent, którzy posiadają wiedzę na
temat realizacji dotychczasowych umów dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczonych
na terenie gminy.
W przypadku, gdy Zamawiający jest/był podmiotem (stroną umowy), na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania poświadczenia.
— wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (w celu wykazania spełnienia warunku
określonego w pkt 8.2 lit. c) SIWZ, na lub zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
27.05.2013 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
27.05.2013 (10:30)
Powinno być:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia,
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W celu wykazania spełniania w/w warunków, wykonawca zobowiązany jest do:
— udokumentowania wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie: usługi lub usług dotyczącej/ych odbioru odpadów komunalnych od minimum 10 000 mieszkańców, w czasie ich
świadczenia nie krótszym niż 12 miesięcy,
— wykazania, że dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj.:
1) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
2) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
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W celu wykazania spełniania przez wykonawcę w/w warunku, należy przedłożyć:
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krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, na lub zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie.
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Za główne usługi zamawiający rozumie usługi dotyczące odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, obejmujące
niezbędny zakres do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia opisany w pkt 8.2 lit. b) SIWZ.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa.
Wystawcą poświadczeń może być zarówno strona, która była odbiorcą usługi/usług, jak również każdy, kto może
potwierdzić należyte jej/ich wykonanie. Wystawca poświadczenia musi mieć wiedzę o fakcie należytego wykonania
usługi/usług przez wykonawcę.
Uprawnionym do wystawienia dokumentu będzie niewątpliwie wójt, burmistrz, czy prezydent, którzy posiadają wiedzę na
temat realizacji dotychczasowych umów dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczonych
na terenie gminy.
W przypadku, gdy Zamawiający jest/był podmiotem (stroną umowy), na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania poświadczenia.
Zgodnie z §9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzaju dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wykonawca, w
miejsce poświadczeń, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w §1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
— wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (w celu wykazania spełnienia warunku
określonego w pkt 8.2 lit. c) SIWZ, na lub zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
03.06.2013 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
03.06.2013 (10:30)


