http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=71122&rok=2014-03-04

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.miastomyszkow.pl

Myszków: DOSTAWA 800 SZTUK TRZYKOMOROWYCH STOJAKÓW PRZEZNACZONYCH DO SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA WORKI O POJEMNOŚCI 120 LITRÓW
Numer ogłoszenia: 71122 - 2014; data zamieszczenia: 04.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Myszków , ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, woj. śląskie, tel. (34) 313 26 82 w. 145, faks (34) 313 50 29.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.miastomyszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA 800 SZTUK TRZYKOMOROWYCH STOJAKÓW PRZEZNACZONYCH DO SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA WORKI O POJEMNOŚCI 120 LITRÓW.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaj zamówienia: dostawa. 2. Kody CPV dotyczące zamówienia: 1) 39 15 11 00 - 6:
Stojaki; 3. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 800 sztuk trzykomorowych stojaków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych. Stojaki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych winny spełniać następujące wymagania: stojaki
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winny być wolnostojące, trzykomorowe, na worki o pojemności 120 litrów, stelaŜ stojaka winien być wykonany z rurek stalowych, a pokrywy o średnicy 35cm z blachy
ocynkowanej lakierowanej proszkowo, stojak winien być stabilny i wytrzymujący cięŜar 3 napełnionych worków (łączna waga worków z obciąŜeniem: min. 30 kg),
mocowanie worka powinno odbywać się za pomocą pierścienia napinanego spręŜyną w celu skutecznego zabezpieczenia przed wysuwaniem worka obciąŜanego
odpadami, pokrywy winny być szczelnie przylegające do worków i zabezpieczające przed przedostaniem się do nich wody, wszystkie elementy metalowe stojaka winny
być zabezpieczone przed korozją, wymiary gabarytowe stojaka po ustawieniu winny wynosić: 90 * 120 * 40/50 cm (wys. * szer. * głęb. góra/dół) przy tolerancji
wymiarowej: (+-) 10% (dotyczy kaŜdego z wymiarów), trzy pokrywy kaŜdego stojaka winny być wykonane w kolorach: Ŝółta, zielona, niebieska, na pokrywy stojaków
winna być naniesiona grafika w formie naklejki o wymiarach 3 * 8 cm (wys. x szer.) przy tolerancji (+-) 20% z naniesionym elementem graficznym wg. Identyfikacji
Wizualnej Miasta Myszkowa oraz napisem: Myszków Rozwija MoŜliwości - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie
zamówienia podwykonawcom w zakresie wskazanym w swojej ofercie. 5. Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie nazw/y (firm/y) podwykonawcy/ów na
którego/ych zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 6.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje: 1) Składania ofert częściowych; 2) zawarcia umowy ramowej; 3) ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów; 4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 5) rozliczenia w walucie innej niŜ polski nowy złoty (PLN).
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.11.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie Ŝąda od Wykonawców wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a) z treści oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, będzie wynikać, Ŝe Wykonawca spełnia
przedmiotowy warunek; oraz: b) z wykazu wykonanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane naleŜycie, będzie
wynikać łącznie, Ŝe: wykonane główne dostawy o podobnym rodzaju, co przedmiot zamówienia, wykazane przez Wykonawcę, zostały poświadczone przez
podmioty, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Poświadczenie świadczy o naleŜytym wykonaniu wykazanej dostawy. JeŜeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia - składa w tym zakresie oświadczenie Wykonawcy, jeśli, Wykonawca nie
wykonał dostaw lub wykonał je nienaleŜycie, to umieścił je w wykazie, a ich niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie nie powinno być następstwem
niewywiązywania się Wykonawcy ze swoich dotychczasowych zobowiązań umownych - w stopniu, który podwaŜa posiadanie przez Wykonawcę poziomu
kwalifikacji, efektywności, doświadczenia i rzetelności, wymaganego do realizacji udzielanego zamówienia (patrz - informacja o dostawach niewykonanych lub
wykonanych nienaleŜycie). Poświadczanie dla dostaw niewykonanych lub wykonanych nienaleŜycie - nie obowiązuje, w ramach wykazanych przez Wykonawcę
głównych dostaw, Wykonawca spełnia (wykazuje) dla nich minimalny poziom, ustalony (określony) poniŜej przez Zamawiającego. Minimalny poziom dostaw
wymagany do wykazania przez Wykonawcę, oraz do złoŜenia poświadczeń określających, Ŝe wykazane dostawy zostały wykonane naleŜycie: wykonanie (w
jednym zamówieniu) dostawy, co najmniej 500 sztuk metalowych stojaków na worki, przeznaczonych do zbiórki odpadów. Informacja o dostawach
niewykonanych lub wykonanych nienaleŜycie: Opisane przez Wykonawcę w ww. informacji przyczyny niewykonania lub nienaleŜytego wykonania dostaw nie
mogą podwaŜać posiadania przez Wykonawcę poziomu kwalifikacji, efektywności, doświadczenia i rzetelności, jaki jest niezbędny do realizacji udzielanego
zamówienia tj. do zrealizowania przynajmniej minimalnego poziomu dostaw
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
z treści oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, będzie wynikać, Ŝe Wykonawca spełnia
przedmiotowy warunek
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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z treści oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, będzie wynikać, Ŝe Wykonawca spełnia
przedmiotowy warunek
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
z treści oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, będzie wynikać, Ŝe Wykonawca spełnia
przedmiotowy warunek
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 spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu naleŜy przedłoŜyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie;
określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złoŜenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub
usługach niewykonanych lub wykonanych nienaleŜycie
wykonanie (w jednym zamówieniu) dostawy, co najmniej 500 sztuk metalowych stojaków na worki, przeznaczonych do zbiórki odpadów.;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
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części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli 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, Ŝe:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwa Wykonawców występujących wspólnie

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.3) 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 moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w
zakresie zmiany podwykonawcy/ów, jeŜeli został/li wskazany/i w ofercie Wykonawcy, jako podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca na zasadach określonych
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w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego przy ul. Kościuszki nr 26 w Myszkowie w pokoju 57.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego przy ul.
Kościuszki nr 26 w Myszkowie w pokoju 109 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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

6z6

2014-03-04 10:36

