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

www.zkzl.poznan.pl

Poznań: Opró Ŝnianie oraz uporz ądkowanie do 400 lokali wraz z pomieszczeniami

przynale Ŝnymi; wywóz ruchomo ści na wysypisko i/lub do magazynu b ądź innego

miejsca wskazanego przez Zamawiaj ącego

Numer ogłoszenia: 87746 - 2012; data zamieszczenia:  21.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych , ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, woj. wielkopolskie, tel.

061 8964800; 8694801, faks 061 8694809.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zkzl.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  OpróŜnianie oraz uporządkowanie do 400 lokali wraz z

pomieszczeniami przynaleŜnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego

przez Zamawiającego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  OpróŜnianie oraz uporządkowanie do 400 lokali

wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca

wskazanego przez Zamawiającego. W zakres usługi wchodzi: -opróŜnianie oraz porządkowanie lokali wraz z

pomieszczeniami przynaleŜnymi oraz transport ruchomości (wyposaŜenia) w tym wielkogabarytowych do magazynu lub

innego lokalu wskazanego przez Zamawiającego; -opróŜnianie oraz porządkowanie lokali wraz z pomieszczeniami

przynaleŜnymi oraz transport ruchomości (wyposaŜenia) w tym wielkogabarytowych na wysypisko śmieci; -sporządzenie

dokumentacji fotograficznej przed i po wykonaniu usługi; -zabezpieczenie ruchomości wywoŜonych do magazynu przed

zniszczeniem /worki foliowe; kartony; folia zabezpieczająca/; -oznaczenie ruchomości składowanych do magazynu /adres,

data eksmisji/; -wykonanie dezynsekcji, dezynfekcji, deoderyzacji /w razie wystąpienia takiego zapotrzebowania - max. 10 %

ilości przewidzianych lokali/ -usługi będą odbywały się na podstawie pisemnego lub elektronicznego zgłoszenia

wystosowanego przez Zamawiającego lub Zarządcę..

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7, 90.60.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia - przed upływem terminu składania ofert -

wadium w podanej poniŜej kwocie: 19.320,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100). Wadium

moŜe być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 PZP. Wadium wnoszone w formie pieniądza naleŜy wpłacić na

rachunek bankowy Zamawiającego ING Bank Śląski o numerze 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA TYCH

WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa nakładaj ą

obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w postaci zezwolenia na odbiór i

transport odpadów komunalnych.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca musi w czasie trwania umowy dysponować sprzętem umoŜliwiającym wykonywanie przedmiotu

zamówienia, tj. minimum trzema samochodami do przewozu odpadów komunalnych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

wykaz narządzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót

budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy

przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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
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III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem

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

ofert

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych ponad 50

% pracowników stanowi ą 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: najniŜsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

MoŜliwość wydłuŜenia okresu obowiązywania umowy w przypadku jeŜeli na dzień zakończenia umowy Zamawiający nie

wykorzysta całkowitego wynagrodzenia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zkzl.poznan.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Zarząd Komunalnych Zasobów

Lokalowych ul. Matejki 57, 60-770 Poznań.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  30.03.2012 godzina 10:50,

miejsce: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych ul. Matejki 57, 60-770 Poznań.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania

środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone

na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie


