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PL-Ostróda: Pojazdy do transportu odpadów

2007/S 114-140399

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
Dostawy

 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko", ul. Mickiewicza 24, Do wiadomości Leszek
Rochowicz, PL-14-100  Ostróda. Tel.  +48 89 642 16 73. E-mail zgczystesrodowisko@interia.pl. Faks  +48 89
642 16 73.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Inne: związek gmin.
Środowisko.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa i montaż samochodów i wyposażenia technicznego oraz pojemników i worków na odpady dla Związku
Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia
usług:
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Rudno, Ostróda województwo warmińsko-mazurskie, Polska.
Kod NUTS: PL622.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

Przedmiot zamówienia określony został w części II SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż samochodów i wyposażenia technicznego dla Związku Gmin
Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. Przedmiot dostawy podzielony jest na sześć zadań:
Zadanie 1. Dostawa samochodu specjalistycznego, wywrotki z HDS - 1 sztuka. Dostawa samochodu
specjalistycznego hakowiec - 1 sztuka.

mailto:zgczystesrodowisko@interia.pl
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Zadanie 2. Dostawa rozdrabniarki do gałęzi - 1 sztuka.
Zadanie 3. Dostawa generatora prądu o mocy 30 KW - 1 sztuka.
Zadanie 4. Dostawa wózka widłowego - 1 sztuka.
Zadanie 5. Dostawa ładowarki kołowej - 1 sztuka.
Zadanie 6. Dostawa pojemników 2,5 m³ do selektywnej zbiórki odpadów na tworzywa sztuczne - 500 sztuk.
Zadanie 7. Dostawa worków na śmieci o poj. 120 l - 300 000 sztuk.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34144510, 34144710, 29566100, 29221511, 28213000, 25222100, 31120000.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.

II.1.8) Podział na części:
Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części.

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Tak jak w punkcie II.1.5 oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 068 060,00 PLN.

II.2.2) Opcje:
Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Zakończenie: 30.11.2007.

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ nr 1

NAZWA: Samochody specjalistyczne

1) KRÓTKI OPIS:
Dostawa samochodu specjalistycznego, wywrotki z HDS - 1 sztuka. Dostawa samochodu specjalistycznego
hakowiec - 1 sztuka.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
34144510.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Zgodnie ze SIWZ.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Zakończenie: 30.11.2007.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 2

NAZWA: Rozdrabniarka do gałęzi

1) KRÓTKI OPIS:
Dostawa i montaż rozdrabniarki do gałęzi - 1 szt.
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2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
29566100.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Zgodnie ze SIWZ.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Zakończenie: 30.11.2007.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 3

NAZWA: Generator prądu o mocy 30 kW

1) KRÓTKI OPIS:
Dostawa i montaż generatora prądu o mocy 30 kW - 1 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
31120000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Zgodnie ze SIWZ.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Zakończenie: 30.11.2007.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 4

NAZWA: Wózek widłowy

1) KRÓTKI OPIS:
Dostawa wózka widłowego - 1 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
29221511.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Zgodnie ze SIWZ.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Zakończenie: 30.11.2007.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 5

NAZWA: Ładowarka kołowa

1) KRÓTKI OPIS:
Dostawa ładowarki kołowej - 1 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
34144710.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Zgodnie ze SIWZ.
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4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Zakończenie: 30.11.2007.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 6

NAZWA: Pojemniki 2,5 m³ do selektywnej zbiórki odpadów na tworzywa sztuczne

1) KRÓTKI OPIS:
Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 500 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
28213000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Zgodnie ze SIWZ.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Zakończenie: 30.11.2007.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 7

NAZWA: Worki na śmieci o pojemności 120 l

1) KRÓTKI OPIS:
Dostawa worków na śmieci o pojemności 120 litrów - 300 000 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
25222100.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Zgodnie ze SIWZ.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Zakończenie: 30.11.2007.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wymagane wadium:
a) zadanie 1 - 22 000,00 PLN /słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych/,
b) zadanie 2 - 3000,00 PLN /słownie: trzy tysiące złotych/,
c) zadanie 3 - 4000,00 PLN /słownie: cztery tysiące złotych/,
d) zadanie 4 - 3000,00 PLN /słownie: trzy tysiące złotych/,
e) zadanie 5 - 7000,00 PLN /słownie: siedem tysięcy złotych/,
f) zadanie 6 - 20 000,00 PLN /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/,
g) zadanie 7 - 4000,00 PLN /słownie: cztery tysiące złotych/.
Wszelkie wymagania dotyczące wadium w formie gwarancji odnoszą się odpowiednio również do poręczeń.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
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udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w Formularzu Oferty. Wybrany
Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed podpisaniem umowy. Walutę zabezpieczenia stanowi
PLN. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w PLN. Sposób zapłaty i rozliczenia
za realizację niniejszego zamówienia określony został w części V SIWZ.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć następującą
formę prawną: Umowa Konsorcjum. Partnerzy składający wniosek wspólny o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu
albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art.
23 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z póź. zm.). Wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Nie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienie mogą
ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek poosiadania takich uprawnień;
2) Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga potwierdzenia wykonania min. 2 dostaw porównywalnych co
do ilości i danych technicznych do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat;
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
5) Posiadają środki lub zdolność kredytową co najmniej na kwotę w wysokości składanej oferty;
6) Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę
ubezpieczenia w wysokości min. składanej oferty.
A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub
czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień
publicznych składa następujące dokumenty:
1) 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 wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów
rejestrowych.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
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wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu.
5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
6) Oświadczenie, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art.
24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 (dla Wykonawców
składających ofertę samodzielnie) lub załącznik nr 1a (dla Wykonawców składających ofertę wspólnie) do
„Formularza oferty”.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: C. W celu potwierdzenia
spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
2) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1) Posiadają środki finansowe lub zdolność
kredytową co najmniej na kwotę w wysokości składanej oferty.
2) Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę
ubezpieczenia w wysokości min. składanej oferty.

III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: B. W celu potwierdzenia
spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
1) Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających
swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy lub usługi
te zostały wykonane należycie.
F. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) Szczegółowy opis techniczny oraz rysunki i zdjęcia z których bezspornie będzie wynikało że proponowane
dostawy spełniają warunki techniczne określone przez zamawiającego w części II SIWZ /szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia/.
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2) Aktualne świadectwo dopuszczenia do eksploatacji zaproponowanych kontenerów i pojemników lub inny
dokument potwierdzający spełnienie warunków dopuszczenia do eksploatacji, wystawione lub potwierdzone
przez instytucję do tego uprawnioną.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający wymaga potwierdzenia wykonania min.
2 dostaw porównywalnych co do ilości i danych technicznych do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 3
lat.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za

wykonanie usługi:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

341/10/07.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 24.7.2007 -
11:00.
Dokumenty odpłatne: nie.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
1.8.2007 - 11:00.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
1.8.2007 - 11:30.
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Nie.

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
Dotacja na przedmiot zamówienia będzie udzielona przez EkoFundusz, wobec tego Zamawiający wymaga, aby
wykonawca realizujący zamówienie na dostawy korzystał z dostaw z krajów Unii Europejskiej i lub ze Stanów
Zjednoczonych, Szwajcarii i Norwegii. Potwierdzeniem spełnienia warunków i podstawą do rozliczenia dostaw
jest świadectwo pochodzenia wyrobu.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582  Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl.
Tel.  +48 22 458 78 01. URL: http://www.uzp.gov.pl. Faks  +48 22 458 77 00.

VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Od oddalenia lub odrzucenia protestu
przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w ciągu 5 dni od dnia
doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, informując jednocześnie
Zamawiającego o wniesieniu odwołania. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w
art. 184-193 u.p.z.p.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582  Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  +48
22 458 77 77. URL: http://www.uzp.gov.pl. Faks  +48 22 458 77 00.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
14.6.2007.
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