Sierpc: Zakup i dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
Numer ogłoszenia: 202266 - 2011; data zamieszczenia: 15.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, woj.
mazowieckie.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierpc.um.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakup i dostawa 90 szt pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na składowisko
odpadów komunalnych w Rachocinie.
Pojemniki muszą być nowe fabrycznie. Posiadać stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodności, spełniać normy przewidziane prawem.
1. Powinny być wykonane z tworzywa sztucznego: - o dużej wytrzymałości: odporności na
udary mechaniczne - odpornego na zmiany temperatury, wilgoci i promieniowanie UV odpornego na związki chemiczne: korozję - trudnopalnego - odznaczającego się dobrym
tłumieniem- wygłuszeniem hałasu podczas wrzucania odpadów - funkcjonalnego i trwałego wzmocnionego stalowym ocynkowanym stelażem - gwarantującego długotrwałość w
eksploatacji - umożliwiającego łatwe utrzymanie czystości
2. Konstrukcja pojemnika: - jednolita kołowo - symetryczna, skorupa bez łączeń - dwudzielny
denny system zamykania klap wzmocniony stalowym stelażami - wyposażona w mechanizm
sterowania klapami - przystosowana do rozładunku pojemnika przez otwarcie klap dolnych
mechanizmem przystosowanym do sterowania dźwigiem samochodowym typu HDS pojedyncze otwory wrzutowe umiejscowione tak aby nie utrudniały wrzucania odpadów kolorystyka trwała, wysoki połysk - opisy trwałe wtopione w konstrukcję pojemnika
3. Rodzaje pojemników

a) pojemniki do szkła 30 szt. - pojemność 1,5 m³ - podstawa w kształcie koła o średnicy 1500
mm - wysokość max 1500 cm - otwór wrzutowy przystosowany do tego rodzaju odpadu,
zabezpieczony fartuchem gumowym uniemożliwiającym dostawanie się wody deszczowej do
wnętrza pojemnika - kolor zielony, trwały, wysoki połysk, odporny na zmianę temperatury ,
promieniowania UV - opis SZKŁO ze znakiem recyklingu trwale wtopiony w konstrukcję
pojemnika
b) pojemniki do papieru i tektury 30 szt. - pojemność 2,5 m³ - podstawa w kształcie koła o
średnicy 1750 mm - wysokość max 1900 cm - otwór wrzutowy przystosowany do tego
rodzaju odpadu z półką ułatwiającą wsuwanie, zabezpieczony fartuchem (roletą gumową
uniemożliwiającą dostawanie się wody deszczowej do wnętrza pojemnika - kolor niebieski
trwały, wysoki połysk, odporny na zmianę temperatury, promieniowania UV - opis PAPIER I
TEKTURA ze znakiem recyklingu trwale wtopiony w konstrukcję pojemnika
c) pojemniki do tworzyw sztucznych 30 szt. - pojemność 2,5 m³ - podstawa w kształcie koła o
średnicy 1750 mm - wysokość max 1900 mm - otwór wrzutowy przystosowany do tego typu
odpadów, zabezpieczony fartuchem (roletą) gumową uniemożliwiającą dostawanie się wody
deszczowej do wnętrza pojemnika - kolor żółty, trwały, wysoki połysk, odporny na zmianę
temperatury i promieniowania UV - opis TWORZYWA SZTUCZNE ze znakiem recyklingu
trwale wtopiony w konstrukcję pojemnika..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 21.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
2 500,00 PLN. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100),
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, ze w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem
dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia tj. dostawa 60szt pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów na papier, szkło i tworzywa sztuczne;
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

o Oświadczenie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie

•

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia dokument ten składa każdy z nich;
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią 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: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc pok. 29.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 26.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a 09200 Sierpc pok. 12 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Projekt: Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki
odpadami w regionie północno- zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Regionalnego
Zakładu Gospodarki Odpadami i wdrożenie systemu selekcji odpadów, w tym segregacji u
źródła Umowa: RPMA.04.02.00-14-014/08-00 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy
ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert wariantowych..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Burmistrza Miasta Sierpca
(-)
Marek Kośmider

