OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego o wartości zamówienia poniżej 14 000euro
w oparciu o art. 70 1 – 705 Kodeksu Cywilnego na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów

I. Zamawiający:
Zakład Usług Komunalnych
43 – 190 Mikołów, ul. Kolejowa 2
NIP: 635-183-22-49
REGON: 243331674
Telefon: 0-32 2264 187
Fax:
0-32 2264 187 wew. 108
e-mail: zuk@zuk.mikolow.com.pl
adres internetowy: www.zuk.mikolow.com.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia – CPV 90512000-9 – Usługi transportu odpadów.
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW – odpady ci odbierane będą z Bazy ZUK w Mikołowie,
ul. Dzieńdziela 44.
I. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z CZYSZCZENIA ULIC I PLACÓW –
KOD 20 03 03 - Maksymalna ilość odpadów 170 Mg
II.
ODBIÓR
I
ZAGOSPODAROWANIE
ODPADÓW
ZE
KANALIZACYJNYCH – KOD 20 03 06 - Maksymalna ilość odpadów 50 Mg

STUDZIENEK

III. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW W POSTACI
NIEPRZEKOMPOSTOWANEJ FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH I PODOBNYCH
KOD 19 05 01 - Maksymalna ilość odpadów 50 Mg
Transport odpadów odbywać się będzie w kontenerach o pojemności powyżej 10m3, będących
w posiadaniu Wykonawcy, samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 12 000kg umożliwiającymi
samoczynny załadunek ww. kontenerów.
Odbiór odpadów powinien odbywać się w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, od otrzymania przez
Wykonawcę zlecenia telefonicznego lub przesłanego faksem bądź mailem.
Wykonawca odpowiada za zagospodarowanie odpadów (zbieranie, odzysk lub unieszkodliwienie).
Załadunek odpadów do kontenerów leży po stronie Zamawiającego.
III. Oferty częściowe:
Nie dopuszcza się częściowego składania ofert,
IV. Termin wykonania zamówienia: do 20.12.2013r. od daty zawarcia umowy
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania –
1.1 posiadanie zezwolenia w zakresie transportu odpadów wydane na podstawie art. 28 ust. 1,
z zastrzeżeniem art. 32 ust. 1 ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 39 poz. 251 z późn. zm.)
Wykonawca składa dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia w zakresie transportu odpadów wydane na
podstawie art. 28 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 1 ustawy o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 39 poz. 251 z późn. zm.)
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1.2 posiadanie zezwolenia na zagospodarowanie (odzysk i/lub unieszkodliwianie) odpadów, zgodnie z posiadaną
decyzją oraz stanem wykorzystania limitu ilościowego zagospodarowanych odpadów w stosunku do limitu
określonego w podanej decyzji ( dotyczy Wykonawców posiadających decyzje na odzysk i/lub
unieszkodliwienie)
Wykonawca składa dokument zezwalający na zagospodarowanie (odzysk i/lub unieszkodliwianie) odpadów ,
zgodnie z posiadaną decyzją oraz stanem wykorzystania limitu ilościowego zagospodarowanych
i zagospodarowywanych odpadów w stosunku do limitu określonego w podanej decyzji ( dotyczy Wykonawców
posiadających decyzje na odzysk i/lub unieszkodliwienie)
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym :
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada:
2.1 minimum samochód ciężarowy o ładowności powyżej 12 000kg
2.2 minimum 1 kontener o pojemności powyżej 10 m³
Wykonawca składa wykaz posiadania potencjału technicznego w zakresie niezbędnym do wykonania
zamówienia.
VI. Wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – waga 100%
VIII. Sposób przygotowania oferty:
1) Wielkość i układ załączonych do SIWZ wzorcowych formularzy może zostać przez wykonawcę
zmieniona, jednak ich treść musi zostać zachowana.
2) Sposób przygotowania oferty:
a) oferta musi być przygotowana pisemnie w języku polskim;
b) zaleca się aby wszystkie kartki oferty wraz z dodatkami były ponumerowane i złączone
w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki;
c) poprawka w ofercie musi być podpisana lub parafowana przez osobę/y upoważnioną/e
do podpisywania oferty (w przeciwnym wypadku nie będą one uwzględniane); błędny zapis musi zostać
poprawiony poprzez przekreślenie pozwalające na zapoznanie się z pierwotną treścią;
d) zamawiający nie wyraża zgody na poprawianie kwoty występującej w ofercie;
e) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
f) oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonej i nienaruszonej kopercie oznaczonej
w następujący sposób:
Oznaczenie Wykonawcy
Oferta na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów” - KC/1/2013
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 29.11.2013 r.

3) Oferta musi zawierać co najmniej:
a) formularz ofertowy;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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 artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
c) dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia w zakresie transportu odpadów;
d) dokument zezwalający na zagospodarowanie (odzysk i/lub unieszkodliwianie) odpadów
4) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie
wykonawcę.
5) Wszelkie dołączone dokumenty wraz z wymaganymi dodatkami muszą być wypełnione,
a następnie podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy uznaje się:
a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub
rejestrach przedsiębiorstw państwowych,
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b) osoby wykazane w ewidencji działalności gospodarczej,
c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa
w pkt. 5a i b. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo musi być dołączone do
oferty w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez mocodawcę.
W przypadku gdy oferent jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta musi być
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczenia woli
w imieniu wykonawcy.
6) Oferta musi być skalkulowana tak, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia
za cały zakres i cały czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze
realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty realizacji zamówienia, zysk oferenta, podatki,
opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy.
7) Ceny w ofercie muszą być podane w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
Oferta winna być obliczona w następujący sposób:
Wartość oferty brutto …………….…….. zł (wartość brutto 1+2+3)
w tym
1. Cena jedn. brutto 20 03 03 …………….. zł x 170 Mg = wartość brutto ............................
2. Cena jedn. brutto 20 03 06 …………….. zł x 50 Mg = wartość brutto ............................
3. Cena jedn. brutto 19 05 01 …………….. zł x 50 Mg = wartość brutto ............................
8. Miejsce i termin składania ofert
Miejsce: siedziba Zakładu Usług Komunalnych - sekretariat (Mikołów, ul. Kolejowa 2)
Termin składania ofert: 29.11.2013 r. Godzina 1100
9. Miejsce i termin otwarcia ofert
Miejsce: Baza ZUK (Mikołów, ul. Dzieńdziela 44)
Termin otwarcia ofert: 29.11.2013 r. godzina 1130
10. Informacje organizacyjne
Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień pod
kątem:
− formalno-prawnym: Iwona Pędziwiatr,
− merytorycznym : Marek Joneczko, Michał Bodynek
Umowa zostanie zawarta na warunkach zgodnych z załączonym wzorem.
11. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia przetargu bez wyboru oferty przez Zamawiającego na
każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.

Zatwierdził:
Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
w Mikołowie
mgr inż. Roman Naleśnik
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