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Sulechów: II przetarg nieograniczony pn.:  

‘’Usługa przyjmowania odpadów stałych na składowisko’’ 

Numer ogłoszenia: 426374- 2011; data zamieszczenia: 14.12.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o.o. , ul. Poznańska 18, 

66-100 Sulechów, woj. lubuskie, tel. 068 3852407 w. 49, faks 068 3852370. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.supekom.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o ze 100% udziałem Gminy Sulechów. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: II przetarg nieograniczony pn.: ‘’Usługa przyjmowania 

odpadów stałych na składowisko’’ 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przyjmowania odpadów stałych na składowisko 

odpadów w celu ich unieszkodliwienia lub odzysku dowożonych do miejsca ich odbioru przez 

Zamawiającego. Szczegółowy opis dowożonych odpadów:  

- skratki (kod: 19 08 01) - szacunkowa ilość: 80 ton; - 

 zawartość piaskowników (kod: 19 08 02) - szacunkowa ilość: 80 ton;  

- odpady z czyszczenia ulic i placów (kod: 20 03 03) - szacunkowa ilość: 10 ton;  

- inne odpady nieulegające biodegradacji (kod: 20 02 03) - szacunkowa ilość: 355 ton;  

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod: 20 03 01) - szacunkowa ilość: 40 ton;  

- odpady ze studzienek kanalizacyjnych (kod: 20 03 06) - szacunkowa ilość: 10 ton.  

2. Przyjmowanie odpadów stałych na składowisko odpadów odbywać będzie się sukcesywnie, według 

potrzeb Zamawiającego, w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.  

3. W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego ilości dostarczonych odpadów stałych na składowisko 

odpadów w stosunku do wykazanych w SIWZ, nie będzie to uznane przez Wykonawcę za odstąpienie od 

umowy i tym samym Wykonawca nie będzie miał prawa do dochodzenia od Zamawiającego 

odszkodowania z tytułu dostarczenia mniejszej ilości odpadów na składowisko. 

4. Wykonawca musi zapewnić przyjmowanie odpadów o kodach: 19.08.01 (skratki) i 19.08.02 

(zawartość piaskowników), które nie spełniają kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania 

na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.11.00-3, 90.51.12.00-4, 90.50.00.00-2. 

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: Zakończenie: 31.12.2012. 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium 
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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 

o Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 

ust. 1 ustawy PZP oraz dokument potwierdzający posiadanie i użytkowanie składowiska odpadów wraz 

z pozwoleniem na jego użytkowanie 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 

ust. 1 ustawy PZP 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 

ust. 1 ustawy PZP oraz aktualny odpis świadectwa legalizacji posiadanej wagi samochodowej (data 

legalizacji nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 

ust. 1 ustawy PZP 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 

ust. 1 ustawy PZP 

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: 

• koncesję, zezwolenie lub licencję 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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 niż 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 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, 

określonym w pkt III.4.2. 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
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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 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• III.4.3.2) 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 

ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby 

lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 

zaświadczenia 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB 

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym 

wymaganiom należy przedłożyć: 

• inne dokumenty 

Dokument potwierdzający posiadanie i użytkowanie składowiska odpadów wraz z pozwoleniem na 

jego użytkowanie. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Oferta Wykonawcy.  

2. Dane Wykonawcy.  

3. Zaakceptowany projekt umowy.  

4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia - 

prawnie ustanowione pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 8.6, dla wybranego przedstawiciela do 

reprezentowania ich w postępowaniu, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP.  

5 W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną lub w przypadku gdy osoba fizyczna jest jednym z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

6 Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności umowy spółki 

cywilnej, umowy konsorcjum itp.). 

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: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

• 1 - Cena - 40 

• 2 - Odległość - 60 
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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: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy zmianę jej postanowień w następujących przypadkach, gdy 

zmianie ulegnie: - numer konta bankowego, nazwa (np. w przypadku przejęcia jednego podmiotu przez drugi) lub 

siedziba którejkolwiek ze stron, - w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia stawka podatku od towarów i 

usług VAT (zmiana umowy nastąpi w formie aneksu w ten sposób, że zmianie ulegnie stawka podatku VAT i 

kwota wynagrodzenia brutto). 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

http://supekom.bip.sulechow.pl sekcja: Zamówienia publiczne / wg ustawy PZP / 2011 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bezpłatnie - do pobrania ze 

strony internetowej Zamawiającego.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2011 

godzina 10:00, miejsce: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne »SuPeKom« Sp. z o.o., ul. Poznańska 18, 

66-100 Sulechów, II piętro, pokój nr 23 (sekretariat). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 21.01.2012. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 14.12.2011 roku 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń: ……………………………. 

Zamieszczono na stronie internetowej http://supekom.bip.sulechow.pl dnia: 14.12.2011 roku 

Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 14.12.2011 roku 


