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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373337-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Poznań: Usługi związane z odpadami
2011/S 230-373337

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy Miasta Poznania
ul. Matejki 57
Osoba do kontaktów: Marta Kozłowska
60-770 Poznań
POLSKA
Tel.:  +48 618694800
E-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
Faks:  +48 618694812
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zkzl.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Wywóz odpadów komunalnych z zasobu komunalnego Miasta Poznania w podziale na 2 zadania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto
Poznań.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373337-2011:TEXT:PL:HTML
mailto:obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
www.zkzl.poznan.pl
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Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Wywóz odpadów komunalnych z zasobu komunalnego Miasta Poznania w podziale na 2 zadania:
— zadanie I: wywóz odpadów komunalnych stałych sklasyfikowanych w grupie 20 zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 27.9.2001 r. (Dz.U. nr 112, poz. 1206 z 8.10.2001 r),
— zadanie II: wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000, 90512000, 90513200, 90513100, 90513500

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Pzp.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zadanie I wywóz odpadów komunalnych stałych
1) Krótki opis

Wywóz odpadów komunalnych stałych sklasyfikowanych w grupie 20 zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 27.9.2001 r. (Dz.U. nr 112, poz. 1206 z 8.10.2001 r.).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000, 90512000, 90513200, 90513100, 90513500

3) Wielkość lub zakres
Powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Pzp.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2
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Nazwa: Zadanie II wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
1) Krótki opis

Zadanie II wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000, 90512000, 90513200, 90513100, 90513500

3) Wielkość lub zakres
Powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Pzp.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia – przed upływem terminu składania ofert – wadium w poniżej
wymienionych kwotach:
— zadanie I: 189 000,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100),
— zadanie II: 42 000,00 PLN (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100).
Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 Pzp.
Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego ING Bank Śląski o
numerze 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4) Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub

handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca musi
posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w postaci zezwolenia na odbiór odpadów
komunalnych.
2. Wykonawca nie może zalegać z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia zdrowotne lub
społeczne, chyba że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub zgodę na rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3.Wykonawca i osoby wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp nie mogą być prawomocnie skazani za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 4-9 Pzp).
Na potwierdzenie spełnienia warunków wykonawca przedstawi:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w pkt 11 SIWZ oraz
oświadczenie o w trybie art. 24 ust. 1;
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2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy;
3. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż
3miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6 Aktualne zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r., Nr 236 poz.2008), wydane przez Prezydenta Miasta
Poznania.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca winien
spełnić warunek w zakresie posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego,że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty.
Na potwierdzenie spełnienia warunków wykonawca przedstawi:
Opłaconą polisa, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dla zadania I: Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 1 usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych stałych,
odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia.
Dla zadania II: Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 1 usługę odbioru i transportu nieczystości płynnych,
odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia.
Wykonawca musi w czasie trwania umowy dysponować sprzętem umożliwiającym wykonywanie przedmiotu
zamówienia:
— zadanie I – co najmniej 6 samochodów specjalistycznych do wywozu nieczystości stałych,
— zadanie II – co najmniej 3 samochody asenizacyjne.
Na potwierdzenie spełnienia warunków wykonawca przedstawi:
Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom
stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i
odbiorcy, zał. nr 5 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie w
odniesieniu do każdej wykazanej w wykazie usługi.
Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, jakim dysponuje lub będzie dysponował wykonawca
zał. nr 4 do SIWZ. Jeżeli w wykazie wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował,
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należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych narzędzi i
urządzeń.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

DP.3400-3/2011

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.1.2012 - 10:50

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 5.1.2012 - 11:00
Miejscowość:
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, POLSKA.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z przepisami art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 182 ust. 1 Pzp odwołanie wnosi się w
terminie 10 dni dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia —
jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni — jeżeli zostały przesłane w
inny sposób.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25.11.2011


