
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otwock-szpital.pl

Otwock: usługi w zakresie odbioru ścieków, usuwania odpadów,

czyszczenia/sprz ątania i usługi ekologiczne

Numer ogłoszenia: 355600 - 2015; data zamieszczenia : 29.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy , ul. Narutowicza 80, 05-400

Otwock, woj. mazowieckie, tel. 22 34 46 471, faks 22 34 46 474.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.otwock-szpital.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  usługi w zakresie odbioru ścieków, usuwania

odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  usługi w zakresie odbioru ścieków,

usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy

prawo zamówień publicznych .; 1) Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę

warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych sporządzone wg wzoru

stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji; 2) Zezwolenie na prowadzenie działalności w

zakresie zbierania i transportu odpadów wydane przez Starostę Powiatu Otwockiego na podst. Ustawy

o odpadach z dn. 14.12.2012 /Dz.U. z 2013r. poz. 21 tekst jednolity/ 3) Zezwolenie na świadczenie

usług odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Otwock wydane na podst. Ustawy o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach z dn. 13 .09.1996r /Dz.U. z 2012r poz. 391 z póżn. zmianami/ 4)

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i

transportu nieczystości stałych wydane na podst. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

z dn. 13 .09.1996r //Dz.U. z 2012r poz. 391 z póżn. zmianami/

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy

prawo zamówień publicznych .; 1) Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę

warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy

prawo zamówień publicznych .; 1) Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę

warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy

prawo zamówień publicznych .; 1) Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę

warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy

prawo zamówień publicznych .; 1) Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę

warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
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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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli 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 niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed  upływem terminu składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału w  postępowaniu o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie  określonym w  art.  24  ust.  1  pkt  4-8  -
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wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy

- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą określonym

wymaganiom nale ży przedło żyć:

inne dokumenty

1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;  2)  w przypadku,  gdy ofertę składają

wykonawcy  ubiegający  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  wymagane  jest  załączenie  dokumentu

pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich

w  postępowaniu,  stosownie  do  art.23  ust.2  ustawy;  3)  wykonawca  powołujący  się  przy  wykazaniu

spełnienia  warunków  udziału w  postępowaniu na potencjał innych podmiotów,  które  będą  brały  udział

realizacji  części  zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie

wymaganym dla wykonawców, określonym w rozdz. II siwz

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - dodatkowe wyposażenie w kosze uliczne i pojemniki na piach zgodnie z opisem zawartym w siwz - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie
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której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku : a) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi

konieczne będzie dostosowanie treści umowy o aktualnego stanu prawnego, b) zmiany stawki VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.otwock-szpital.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  siedziba Zamawiającego

05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  08.01.2016

godzina 10:30, miejsce: siedziba Zamawiającego 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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