Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
( umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 02.01.2013r.)
1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Anna Jabłońska – Kierownik, tel. (22 ) 786 50 11
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień
sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., stanowiącego załącznik nr 1
do Zarządzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie
nr 65 z dnia 14.11.2012r., zwanego dalej Regulaminem.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.pwik.radzymin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 0 zł brutto można otrzymać w siedzibie
Zamawiającego.
4. Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości
składania ofert częściowych:
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór odpadów w postaci piasku (kod 190802), skratek
(kod 190801), ustabilizowanego osadu ściekowego (kod 190805) z Oczyszczalni Ścieków w
Radzyminie przy ul. Księżycowa 13.
2) Wielkość zamówienia poniżej 400 000 euro.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia: czas trwania do 31.01.2016r.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu zgodnie z Działem IV, Rozdziałem IX Regulaminu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
aktualną decyzję zezwalającą na zagospodarowanie (zbieranie i/lub odzysk i/lub unieszkodliwianie)
oraz transport odpadów o kodach: 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05.
2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie W szczególności Wykonawca musi spełniać
następujące warunki:
a) Wykonawca musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że
wykonuje usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, w szczególności musi wykazać, że wykonał (lub wykonuje)
minimum jedną usługę polegającą na odbiorze odpadów w postaci piasku (kod 190802), minimum
jedną usługę polegającą na odbiorze odpadów w postaci skratek (kod 190801), minimum jedną usługę
polegającą na odbiorze odpadów w postaci ustabilizowanego osadu ściekowego (kod 190805).
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz
wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony według wzoru

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że wskazane
przez Wykonawcę usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Zamawiający odstępuje od opisu tego warunku. Ocena spełniania tego warunku udziału w
postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia, sporządzonego według
załącznika nr 2 do SIWZ.
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia.
Zamawiający odstępuje od opisu tego warunku. Ocena spełniania tego warunku udziału w
postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia, sporządzonego według
załącznika nr 2 do SIWZ.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w Dziale IV Rozdział IX ust. 2 Regulaminu, należy
przedłożyć:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do SIWZ.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o ust. 2, lit. c, Dział IV, Rozdział IX
Regulaminu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie ust. 2, lit. c, Dział IV, Rozdział IX Regulaminu
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 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
ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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 ofert.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”.
8. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nr

Kryterium
1 Cena (koszt)

Waga
100%

10. Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego,
w Sekretariacie- pok. nr 4 do dnia 14.01.2013r. do godz. 8:00.
11. Termin związania ofertą: do 28.02.2013r.
12. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający przewiduje
udzielenie zamówień uzupełniających.

