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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Trzciance, 64-980 Trzcianka, 
os. Słowackiego 24 ogłasza zamówienie na zadanie: 

 
 

„Usługi sukcesywnego wywozu nieczysto ści stałych z nieruchomo ści 
administrowanych i zarz ądzanych przez Spółdzielni ę Mieszkaniow ą Lokatorsko – 

Własno ściow ą w Trzciance w miejscowo ściach Trzcianka oraz Krzy Ŝ Wlkp., 
z moŜliwo ścią składania ofert cz ęściowych ” 

 
 

Przedmiot zamówienia  
1. Przedmiotem zamówienia są usługi sukcesywnego wywozu nieczystości stałych 

z nieruchomości administrowanych i zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
Lokatorsko – Własnościową w Trzciance z moŜliwością składania ofert częściowych 
według następujących części: 
a) Część I – usługi wywozu nieczystości stałych z nieruchomości administrowanych 

przez SMLW w Trzciance, 
b) Część II – usługi wywozu nieczystości stałych z nieruchomości administrowanych 

przez SMLW w Trzciance - połoŜonych w KrzyŜu Wlkp., 
c) Część III – usługi wywozu nieczystości stałych z nieruchomości zarządzanych przez 

SMLW w Trzciance - połoŜonych w KrzyŜu Wlkp. 
2. Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykonywania przedmiotowych usług zgodnie z odpowiednim regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uchwalonym przez radę gminy 
Trzcianka lub KrzyŜ Wlkp., zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2005r. Nr 236 
poz. 2008 ze zmianami) 

b) wywozu odpadów komunalnych wyszczególnionych w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów za wyjątkiem odpadów 
niebezpiecznych wymienionych w ww. rozporządzeniu (Dz. U. z 2001r. nr 112, poz. 
1206), 

c) podstawienia wymaganej ilości i rodzaju pojemników/kontenerów i ustawienia ich w 
miejscach do tego wyznaczonych, w tym pojemników/kontenerów do segregacji 
odpadów (szkło, papier, plastik, metal), 

d) zapewnienia stałej konserwacji i sprawności technicznej – wymiany i naprawy 
uszkodzonych pojemników/kontenerów, oraz utrzymania ich w naleŜytym stanie, 

e) wywozu nieczystości stałych według ustalonego harmonogramu i dodatkowo według 
potrzeb Zamawiającego, na jego wezwanie telefonicznie w ciągu 24 h po zgłoszeniu 
(w tym wypadku cena usługi będzie ustalana jako iloczyn ceny wywozu jednego 
pojemnika/kontenera określonej w załączniku 1 dla poszczególnych części zadania i 
ilości wywiezionych dodatkowo pojemników/kontenerów), 

f) systematycznej dezynfekcji pojemników/kontenerów, 
g) terminowego opróŜniania pojemników/kontenerów, 
h) utrzymania czystości terenu wokół pojemników/kontenerów po usunięciu 

nieczystości, 
i) przyjmowania i uwzględniania uzasadnionych reklamacji i ich realizowania w terminie 

podanym przez Zamawiającego, 
j) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania świadczonej 

usługi – Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w skutek 
nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy bądź nie wykonania umowy. 
 

 



Zarząd Spółdzie ln i  Mieszkaniowej  Lokatorsko – W łasnośc iowej  w Trzc iance zast rzega 
sobie prawo odwołania p rzeta rgu bez podania  przyczyny  

2 

Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV – 90121320-0 - usługi wywozu stałych odpadów miejskich. 
 
Tryb post ępowania :  
Negocjacje z ogłoszeniem na podstawie regulaminu postępowania przetargowego na 
wykonywanie robót budowlanych, dostaw i usług w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – 
Własnościowej w Trzciance (wzorowanego na przepisach ustawy Prawo zamówień 
publicznych). 

 
Wymagany termin realizacji zamówienia :  
Wykonawca zrealizuje zamówienie sukcesywnie, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia 
umowy w Ŝycie. 

 
Nie dopuszcza si ę składania ofert wariantowych . 
Zamawiaj ący nie wymaga wniesienia wadium . 
Zamawiaj ący nie przewiduje zamówie ń uzupełniaj ących . 

 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  
 
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.: są wpisani do rejestru lub 
zgłoszeni do ewidencji działalności gospodarczej jeŜeli odrębne przepisy tego wymagają 
oraz posiadają zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych (ze względu na miejsce 
zbierania odpadów) wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie 
z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 ze zmianami).; 

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 

Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca musi zamieścić wraz z wnioskiem 
o dopuszczenie do udziału w negocjacjach:  
 
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe Oferent nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat, bądź informacje o uzyskaniu zgody na zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niŜ 6 tygodni przed 
terminem składania ofert. 

4. Zaświadczenie z właściwego Oddziału ZUS potwierdzające, Ŝe Oferent nie zalega  
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne bądź informacje o uzyskaniu zgody 
na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności, wystawione nie 
wcześniej niŜ 1 miesiąc przed terminem składania ofert i dotyczące okresu – nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed terminem składania ofert. 

5. Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych (ze względu na miejsce zbierania 
odpadów) wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie 
z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 ze zmianami). 

6. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
od terminu składania ofert, stwierdzająca, Ŝe: 
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- Oferent będący osobą fizyczną nie był prawomocnie skazany za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych lub, Ŝe 

- Urzędujący członkowie władz Oferenta będącego osobą prawną nie byli 
prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

W przypadku braku aktualnego zaświadczenia zamawiający dopuszcza złoŜenie 
oświadczenia przez Oferenta potwierdzającego niekaralność, z tym, Ŝe właściwe 
zaświadczenie zostanie przez Oferenta złoŜone nie później niŜ przy składaniu ofert 
wstępnych. 

7. Dokument stwierdzający prawo osoby (osób) podpisującej ofertę do reprezentowania 
Wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego, ale 
tylko wtedy, kiedy prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z treści odpisu 
z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(pełnomocnictwo). 

8. Wykaz posiadanych urządzeń i sprzętu słuŜącego do wywozu nieczystości stałych. 
9. Bilans i rachunek zysków i strat za rok 2006. 

 
Kryteria wyboru i oceny wniosków :  
 
Sposób dokonywania oceny spełniania ww. warunków jest oparty na zasadzie „spełnia – nie 
spełnia”. 
 
Liczba oferentów dopuszczonych do negocjacji : wszyscy oferenci spełniający warunki 
 
Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu : 
 
1. Wykonawca zamieści wniosek w zaklejonej kopercie, z podaną nazwą i adresem 

Wykonawcy, zaadresowanej na adres Zamawiającego podany we wstępie, opatrzonej 
napisem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wywóz nieczystości 
stałych”. 

2. Termin składania wniosków upływa w dniu 18.02.2008r. do godz. 1100.  
3. Wniosek naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego, pokój 104. 

 
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:  
Przemysław Gorczyński – tel. (0-67) 216-35-65 w. 58, fax. (0-67) 352-69-09, 
e-mail: smlw_trzcianka@smtvsat.pl  

 


