Wisła: Usługi w zakresie utrzymania czystości w mieście Wisła w roku
2009 (RGŚ/MSD.3410-28/08)
Numer ogłoszenia: 255786 - 2008; data zamieszczenia: 05.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Wisła , Plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła, woj. śląskie, tel. 033
855-24-25, faks 033 855-29-95.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wisla.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie utrzymania czystości w mieście
Wisła w roku 2009 (RGŚ/MSD.3410-28/08).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje świadczenie
kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w mieście Wisła w roku 2009, a w szczególności
wywóz stałych odpadów komunalnych oraz sprzątanie dróg, chodników i placów. Szczegółowe określenie
przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku SIWZ-5..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.12.13.20-0, 90.21.00.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium przetargowego przez Wykonawców.
Zamawiający ustala wysokość wadium przetargowego: 5.500,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset
00/100).
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w art. 22
ust. 1 ustawy: 1.1. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, a w szczególności:
1.1.1. prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie
umoŜliwiającym wykonanie zamówienia, 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz

dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:
1.2.1. dysponują co najmniej 1 samochodem do wywoŜenia odpadów stałych, 1 zamiatarką
mechaniczną, 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Przy
dokonywaniu oceny spełniania warunków Zamawiający będzie się kierował regułą zerojedynkową, tzn.
Wykonawca będzie spełniał dany warunek albo nie będzie go spełniał. 3. Niespełnienie chociaŜby
jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a jego oferta będzie
odrzucona..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca musi złoŜyć
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na druku stanowiącym załącznik SIWZ-2.
2. Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów w celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada
uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy: 3.1. zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym
zamówieniem; 3.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert; 4. Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów w celu potwierdzenia, Ŝe
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 4.1. wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia
narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca; 5. Zamawiający nie Ŝąda dokumentów w celu
potwierdzenia, Ŝe Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia..

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: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.um.wisla.pl/SIWZ/oczyszczanie2009/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego,
biuro 207.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2008
godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, biuro podawcze (pok. 1).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

