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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304586-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Lublin: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
2012/S 185-304586

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Nieruchomości Komunalnych
ul. Grodzka 12
Punkt kontaktowy: Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin
Osoba do kontaktów: Łukasz Bilik, pok.203- w sprawach proceduralnych, Janusz Nizio pok. 205 - w sprawach
merytorycznych
20-112 Lublin
POLSKA
Tel.:  +48 815371231 / 815371213
E-mail: lukasz.bilik@znk-lublin.pl
Faks:  +48 815371201
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.znk-lublin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie nieruchomościami

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
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:
Usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości pozostających w
zarządzie Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kod NUTS PL314

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304586-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:lukasz.bilik@znk-lublin.pl
www.znk-lublin.pl
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są usługi według polegające na: a/. odbieraniu odpadów komunalnych:
— frakcji mokrej, kod 20 03 01,
— frakcji suchej, kod 20 01 99,
— ulegających biodegradacji – liście, gałęzie, kod 20 02 01,
— wielkogabarytowych, kod 20 03 07,
— zużytej odzieży, kod 20 01 10,
— gruzu i innych odpadów z remontów, kod 17 01 01 i 17 01 07 b/. ustawieniu na terenie nieruchomości swoich
pojemników do zbierania odpadów frakcji mokrej, frakcji suchej; c/. podstawianiu na żądanie administratora
lub innej osoby uprawnionej przez zamawiającego we wskazane miejsca odpowiednich pojemników lub
kontenerów do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, wielkogabarytowych, zużytej odzieży, gruzu
i innych odpadów z remontów; d/. wywożeniu ze swoich pojemników odpadów frakcji mokrej, frakcji suchej
oraz wielkogabarytowych, z określoną częstotliwością; e/. wywożeniu z pojemników lub kontenerów odpadów
ulegających biodegradacji, gruzu i innych odpadów z remontów, na zlecenie administratora lub innej osoby
uprawnionej przez zamawiającego; f/. utrzymywaniu właściwego stanu sanitarnego pojemników ustawionych
u Zamawiającego poprzez dokonywanie mycia i dezynfekcji nie rzadziej niż raz na 3 miesiące; g/. nieodpłatnej
wymianie pojemników w razie zniszczenia lub złego stanu technicznego lub estetycznego w terminie nie
dłuższym jak 2 tygodnie od powstania takiej konieczności.
Prace, będące przedmiotem zamówienia, należy wykonywać zgodnie z przepisami i zasadami, obowiązującymi
dla tego rodzaju usług.
Usługa ma być świadczona w ośmiu rejonach, szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do niniejszej
specyfikacji.
Całość zamówienia obejmuje 357 budynków i 178 garaży.
Przedmiot zamówienia dla poszczególnych części przedstawia się następująco:
Część 1 - Rejon I - 25 budynków i 73 garaże.
Część 2 - Rejon II - 18 budynków i 18 garaży.
Część 3 - Rejon III - 52 budynki i 17 garaży.
Część 4 - Rejon IV - 34 budynki i 9 garaży.
Część 5 - Rejon V - 23 budynki i 15 garaży.
Część 6 - Rejon VI - 20 budynków i 12 garaży.
Część 7 - Rejon VII - 44 budynki i 8 garaży.
Część 8 - Rejon VIII - 141 budynków i 26 garaży.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90513100, 90513200

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Całość zamówienia obejmuje 357 budynków i 178 garaży.
Przedmiot zamówienia dla poszczególnych części przedstawia się następująco:
Część 1 - Rejon I - 25 budynków i 73 garaże.
Część 2 - Rejon II - 18 budynków i 18 garaży.
Część 3 - Rejon III - 52 budynki i 17 garaży.
Część 4 - Rejon IV - 34 budynki i 9 garaży.
Część 5 - Rejon V - 23 budynki i 15 garaży.
Część 6 - Rejon VI - 20 budynków i 12 garaży.
Część 7 - Rejon VII - 44 budynki i 8 garaży.
Część 8 - Rejon VIII - 141 budynków i 26 garaży.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2013. Zakończenie 31.12.2013

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Rejon I
1) Krótki opis

Usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości pozostających w
zarządzie Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w rejonie I.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90513100, 90513200

3) Wielkość lub zakres
Rejon I - 25 budynków i 73 garaże.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2013. Zakończenie 31.12.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Rejon II
1) Krótki opis

Usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości pozostających w
zarządzie Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w rejonie II.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90513100, 90513200

3) Wielkość lub zakres
Rejon II - 18 budynków i 18 garaży.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2013. Zakończenie 31.12.2013
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Rejon III
1) Krótki opis

Usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości pozostających w
zarządzie Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w rejonie.
III.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90513100, 90513200

3) Wielkość lub zakres
Rejon III - 52 budynki i 17 garaży.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2013. Zakończenie 31.12.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Rejon IV
1) Krótki opis

Usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości pozostających w
zarządzie Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w rejonie.
IV.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90513100, 90513200

3) Wielkość lub zakres
Rejon IV - 34 budynki i 9 garaży.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2013. Zakończenie 31.12.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Rejon V
1) Krótki opis

Usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości pozostających w
zarządzie Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w rejonie V.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90513100, 90513200

3) Wielkość lub zakres
Rejon V - 23 budynki i 15 garaży.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2013. Zakończenie 31.12.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Rejon VI
1) Krótki opis
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Usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości pozostających w
zarządzie Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w rejonie.
VI.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90513100, 90513200

3) Wielkość lub zakres
Rejon VI - 20 budynków i 12 garaży.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2013. Zakończenie 31.12.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Rejon VII
1) Krótki opis

Usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości pozostających w
zarządzie Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w rejonie.
VII.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90513100, 90513200

3) Wielkość lub zakres
Rejon VII - 44 budynki i 8 garaży.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2013. Zakończenie 31.12.2013

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Rejon VIII
1) Krótki opis

Usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości pozostających w
zarządzie Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w rejonie.
VIII.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90513100, 90513200

3) Wielkość lub zakres
Rejon VIII - 141 budynków i 26 garaży.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2013. Zakończenie 31.12.2013

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:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium w wysokości
19 500,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset 00/100) dla całości zamówienia, a w przypadku ofert
częściowych w niżej wymienionych wysokościach:
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Część I 3 700,00 PLN.
Część II 1 300,00 PLN.
Część III 2 600,00 PLN.
Część IV 2 500,00 PLN.
Część V 900,00 PLN.
Część VI 1 200,00 PLN.
Część VII 2 800,00 PLN.
Część VIII 4 500,00 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie z umową, w okresach miesięcznych, przelewem w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne i podmioty występujące wspólnie.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania, tj:
a) prowadzą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2.7.2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 220 poz. 1447),
b) posiadają zezwolenie obejmujące przedmiot zamówienia tj:
— na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
— na zbieranie i transport odpadów, wydane przez Prezydenta Miasta Lublin (Zarządzenie nr 496/2006
Prezydenta Miasta Lublin z dn. 16.11.2006 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie miasta Lublin).
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy powinni posiadać zezwolenie, o
którym mowa w pkt. 1b stosownie do zakresu przedmiotu zamówienia realizowanego przez każdego z nich
oraz ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawca przedstawi:
1. Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do
specyfikacji).
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
(załącznik nr 5 do specyfikacji).
3. 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
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przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy.
4. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zezwolenie na zbieranie i
transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia określonym w pkt 1 ppkt 1.1 specyfikacji.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat 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.
6. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne, 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.
7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
W przypadku podmiotów zbiorowych aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy P.z.p. wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a osoby, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca
składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych
osób.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23
ustawy Prawo zamówień publicznych (np. konsorcjum), do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowa regulująca współpracę podmiotów występujących
wspólnie, która wskazuje pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą
brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2, 3 i 5 – 7.
Ocena spełniania wymaganych warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj:
— posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Minimalną sumę gwarancyjną
ubezpieczenia określa się na kwotę 150.000 PLN.
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Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków.
— w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności finansowej innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy - wysokość posiadanych przez te podmioty środków finansowych lub zdolności
kredytowej określa się na kwotę 150.000 zł.
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku wykonawca przedstawi:
— opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określa się na kwotę 150 000,00 PLN.
— jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega
na zdolności finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga
się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od.
Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dotyczącej tych podmiotów oraz pisemnego
zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
Ocena spełniania wymaganych warunków.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się.
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj: wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przez okres
min. 12 miesięcy, usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych z co najmniej 20 budynków
wielorodzinnych;
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
tj:
a) posiadają odpowiednią ilość pojemników i kontenerów zapewniających możliwość zbierania odpadów w
sposób zgodny z § 12 Uchwały nr
963/XXXIX/2006 Rady Miasta z dnia 23.3.2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Lublin z późn. zm. oraz ich opróżniania z częstotliwością określoną w §13 wspomnianego
regulaminu. Minimalną wymaganą przez Zamawiającego ilość pojemników każdego rodzaju dla
poszczególnych części zamówienia określa załącznik nr 6 do siwz.
b) spełniają wymagania określone w Zarządzeniu Nr 496/2006 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16.11.2006r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, m.in:
— dysponują oznakowanymi w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy pojazdami specjalnymi,
których minimalną wymaganą przez Zamawiającego ilość dla poszczególnych części zamówienia określa
załącznik nr 7 do siwz,
— dysponują sortownią frakcji suchej, kompostownią odpadów, miejscem magazynowania odpadów
wielkogabarytowych oraz zakładem przetwórstwa gruzu o możliwościach zagospodarowania porównywalnych z
wielkością strumieni poszczególnych rodzajów odpadów.
c) posiadają dla pracowników wykonujących przedmiot zamówienia, jednolite umundurowanie umożliwiające
identyfikację przedsiębiorcy,
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d) dysponują pojazdem (urządzeniem) do mycia i dezynfekcji pojemników ustawionych na posesjach
Zamawiającego;
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków.
Wykonawca przedstawi:
1. Wykaz wykonanych lub wykonywanych przez
Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres minimum 12 miesięcy,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług w zakresie odbierania i wywozu
odpadów komunalnych z co najmniej 20 budynków wielorodzinnych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania usług i odbiorców (załącznik nr 8 do siwz).
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane
przez Wykonawcę należycie np:
— listy referencyjne wydane przez podmioty zlecające usługi z podaniem przedmiotu i dat wykonywania
usług.
Powyższe dotyczy, również usług wykonywanych na rzecz Gminy Lublin.
2. Oświadczenie, że Wykonawca będzie dysponował w okresie obowiązywania umowy odpowiednimi
pojemnikami w ilości wystarczającej do realizacji przedmiotu zamówienia, nie mniejszej dla każdej części
zamówienia niż określona w załączniku nr 6 do siwz.
3. Oświadczenie, że Wykonawca będzie dysponował w okresie obowiązywania umowy pojazdami specjalnymi
w ilości dla każdej części zamówienia nie mniejszej niż określona w załączniku nr 7 do siwz oraz że
pojazdy wykorzystywane do świadczenia usługi będą oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację
przedsiębiorcy.
4. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu sortownią frakcji suchej, kompostownią odpadów, miejscem
magazynowania odpadów wielkogabarytowych oraz zakładem przetwórstwa gruzu o możliwościach
zagospodarowania porównywalnych z wielkością strumieni poszczególnych rodzajów odpadów.
5. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu przez pracowników wykonujących przedmiot zamówienia ednolitego
umundurowania umożliwiającego identyfikację przedsiębiorcy z krótkim jego opisem.
6. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu pojazdem (urządzeniem) do mycia i dezynfekcji pojemników
usytuowanych na posesjach
Zamawiającego.
7. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest on przedstawić pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
Ocena spełniania wymaganych warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie
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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) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
PE/ODPADY/2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.11.2012 - 09:45

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, 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
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 6.11.2012
Miejscowość:
Lublin, ul. Grodzka 12, sala konferencyjna (pokój 101), POLSKA.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-626 Warszawa
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POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie
10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy P.z.p albo w terminie 15 dni jeżeli w/w informacje
zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie od czynności innych niż określone w pkt 1 lub 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-626 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.9.2012
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