Znak sprawy SG.273. 5 .2019

Jastrzębie-Zdrój, dnia 03.09.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO NETTO

Zamawiający: Miasto Jastrzębie-Zdrój - Jastrzębski Zakład Komunalny
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Dworcowa 17d

1)

Opis przedmiotu zamówienia: Odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów pochodzących z

Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Dworcowej 17D
2)

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.

3)

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
a) Wykonawca posiada aktualne wpisy, zezwolenia i decyzje na prowadzenie działalności objętej
przedmiotem umowy tj.:


wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów, będących przedmiotem zamówienia.



zezwolenie

na

prowadzenie

działalności

w

zakresie

zbierania

bądź

odzysku

lub

unieszkodliwiania odpadów, będących przedmiotem zamówienia
b) Wykonawca dysponuje środkami technicznymi do realizacji przedmiotu umowy tj. :



min. 1 pojazdem przystosowanym do transportu

jednorazowo min. 2,0 Mg odpadów

niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.



min. 1 pojazdem

przystosowanym do transportu jednorazowo min. 4,0 Mg odpadów

wielkogabarytowych.
c) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „ spełnia-nie spełnia „ w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt.11. Z
treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
4)

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie Wykonawcy, iż posiada aktualne wpisy, decyzje i zezwolenia na prowadzenie
działalności będącej przedmiotem umowy tj.:


wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów, będących przedmiotem zamówienia.



zezwolenie

na

prowadzenie

działalności

w

zakresie

zbierania

bądź

odzysku

lub

unieszkodliwiania odpadów, będących przedmiotem zamówienia

b) Oświadczenie Wykonawcy, iż dysponuje środkami technicznymi do realizacji przedmiotu
umowy tj.:



min. 1 pojazdem przystosowanym do transportu

jednorazowo min. 2,0 Mg odpadów

niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.



min. 1 pojazdem przystosowanym do transportu jednorazowo min. 4,0 Mg odpadów
wielkogabarytowych.

Wyżej wymienione oświadczenia winny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy.
5) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazują pisemnie lub faksem. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani
Agnieszka Strzępa.
6)

Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie dotyczy

7)

Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert

8)

Opis sposobu przygotowywania ofert: Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do
pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osoby upoważnione do
reprezentowania firmy Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania w jej imieniu zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie. Kopertę
należy zaadresować:
Jastrzębski Zakład Komunalny
ul. Dworcowa 17 D
44-330 Jastrzębie-Zdrój
i opatrzyć napisem: „Oferta w postępowaniu na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów
pochodzących z Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w Jastrzębiu-Zdroju
przy ul. Dworcowej 17D ”
00
z dopiskiem: „Nie otwierać przed dniem 12 września 2019 r., godz. 12 .”
Koperta oprócz opisu jak wyżej, winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

9)

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

10) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego

w Jastrzębiu-Zdroju ul. Dworcowa 17 D, 44-330
45

Jastrzębie-Zdrój, pokój nr 3 do dnia 12.09.2019 r., do godz. 11 . Otwarcie ofert nastąpi dnia
00

12.09.2019 r., o godz. 12 , w siedzibie Zamawiającego w Jastrzębiu-Zdroju ul. Dworcowa 17 D, 44-330
Jastrzębie-Zdrój w pokoju nr 4 – sala konferencyjna, budynek „D”.
11) Opis sposobu obliczenia ceny: cenę oferty należy wskazać na formularzu ofertowym - załącznik nr
1 do ogłoszenia o zamówieniu a obliczeń dokonać zgodnie załącznikiem nr 2 do formularza
ofertowego

„Wycena

kosztów

odbioru

(transportu)

i

zagospodarowania

pochodzących z GPZON " i dołączyć w/w załącznik do formularza ofertowego.

odpadów

Zamawiający przekazuje informacje o ilościach odpadów zebranych w GPZON w roku 2018 oraz w
okresie 01.01.-31.07.2019 r. - załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zastrzega, iż
podane ilości odpadów mają charakter szacunkowy. Rzeczywiste ilości przekazywanych odpadów
mogą się różnić od podanych w załączniku nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu i w żadnym wypadku nie
stanowi on ze strony Zamawiającego zobowiązania do zapłaty za usługi w podanych ilościach.
Łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za odbierane odpady nie przekroczy kwoty przeznaczonej
na realizację przedmiotu zamówienia, która zostanie podana do wiadomości w chwili otwarcia ofert.
12) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert - cena ofertowa – 100%.
13) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego: umowę sporządza Zamawiający z zastrzeżeniem pkt.14 Przed
podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poświadczone za zgodność z
oryginałem kopie wpisów, decyzji i zezwoleń na prowadzenie działalności w przedmiocie umowy,
tj.:


Wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów, będących przedmiotem zamówienia.



Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania bądź odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów, będących przedmiotem zamówienia.

14) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda
wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy
15) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik
nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu
udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 euro netto udostępnionego na stronie internetowej BIP oraz zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny .

03.09.2019
(pieczęć Zamawiającego)

DYREKTOR
/-/ inż. Marek Krakowski

