Manowo: Wykonanie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Manowo
Numer ogłoszenia: 219593 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
NAZWA I ADRES: Gmina Manowo , Manowo 40, 76-015 Manowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 94
3183220, faks 94 3183289.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.manowo.pl
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)
dostarczenie worków i pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów oraz pojemników do
gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych; 2) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych
oraz zielonych i dostarczenie tych odpadów do RIPOK w Sianowie; 3) odbieranie selektywnie zebranych,
następujących frakcji odpadów: - makulatura, - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
drobne metale, - szkło białe i kolorowe 4) odbieranie odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli; 5)
zagospodarowanie odebranych odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018 - 2023 na
obszarze Koszalińskiego Regionu Gospodarki Odpadami, w tym: - transport odpadów selektywnie
zebranych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania, o której mowa w
rozdziale 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.), 6) demontaż
pojemników wykonawcy po zakończeniu świadczenia usług. 2. Dostarczone pojemniki powinny spełniać
wymagania zawarte w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010r. Nr
138, poz. 935 ze zm.). Ponadto pojemniki powinny posiadać deklarację zgodności wystawioną przez
producenta..
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium
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
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 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 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada 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;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 1) zmian w stosunku do szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w
sytuacji możliwości usprawnienia realizacji przedmiotu umowy; 2) utworzenie punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, w przypadku uzgodnionej przez strony zmiany sposobu odbioru
odpadów segregowanych, polegającej na zamianie systemu workowego odbioru tych odpadów na zbiorcze
pojemniki na odpady zbierane selektywne; 3) zmian umowy związanych ze zmianą stanu prawnego w
zakresie dotyczącym realizowanego przedmiotu umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu
jego wykonania przez wykonawcę; 4) innych istotnych zmian umowy w zakresie, którego nie można
przewidzieć na etapie sporządzenia SIWZ - w przypadku wystąpienia nadzwyczajnej okoliczności, której
nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia SIWZ, a która spowoduje że prawidłowe wykonanie
zamówienia będzie uzależnione od tej zmiany; 5) jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla zamawiającego,
za zgodą stron - w każdym przypadku.
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.manowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Manowo,
76-015 Manowo 40, pokój nr 5.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2014
godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Manowo, 76-015 Manowo 40, sekretariat.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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

Wójt Gminy Manowo
(-) Roman Kłosowski

