
Nowy Dwór Mazowiecki: Wywóz nieczystości płynnych z posesji 

budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Nowy Dwór 

Mazowiecki administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych 

Sp. z o.o. w Nowym Dworze Maz.

Numer ogłoszenia: 239051 - 2013; data zamieszczenia: 13.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. , ul. Partyzantów 7, 05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 22 775 28 40, faks 22 775 21 01.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbkndm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. ze 100% udziałem gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz nieczystości płynnych z posesji 

budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Nowy Dwór Mazowiecki administrowanych przez 

Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Nowym Dworze Maz..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 10.1 Przedmiotem zamówienia 

jest: 10.1.1.Wywóz nieczystości płynnych z posesji budynków mieszkalnych będących własnością Gminy 

Nowy Dwór Mazowiecki administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych Spółka z o.o. w Nowym 

Dworze Mazowieckim, wykazanych w załączniku Nr 2 Kod CPV 90111300-1 Usługi usuwania nieczystości 

Kod CPV 90410000-4 Usługi usuwania ścieków 10.2.Oferent jest zobowiązany do wykonywania usług 

wyszczególnionych w pkt 10.1.1 z częstotliwością wskazaną w załączniku oznaczonym Nr 2. 10.3.Strony 

dopuszczają możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rocznego usługi. Może ono wynikać z 

faktycznej ilości wywożonych nieczystości płynnych bądź z sytuacji nieprzewidzianych. Koszt dodatkowych 

usług będzie skalkulowany w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z kosztorysów ofertowych 

stanowiących załączniki do niniejszej oferty. 10.4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności, 

o których stanowi pkt 10.1.1. z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i 

innych oraz aktualnego stanu prawnego. Wykonawca w czasie realizacji usługi będzie utrzymywał 

porządek na terenie posesji (np. rozlane w trakcie wykonywania usługi fekalia będą natychmiast 

sprzątnięte). 10.5 Prawidłowe wykonanie prac, o których mowa w pkt 10.1.1 będzie potwierdzane przez 

administratora bądź gospodarza budynku. 10.6. Wynagrodzenie za realizację zadania, o którym mowa w 

pkt 10.1.1 wypłacane będzie Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej w oparciu o potwierdzone 

przez Zamawiającego wywozy. 10.7.Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o sytuacjach 

uniemożliwiających realizację umowy. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawca nie może 

odwoływać się w przypadku obciążeń i kar za nieterminowe wykonywanie usług, a w konsekwencji 

doprowadzającej do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. 10.8. W sytuacjach awaryjnych, klęsk 

żywiołowych Wykonawca jest zobowiązany zgłosić się na miejsce administrowane przez Zarząd Budynków 
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Komunalnych Spółka z o.o. wskazane przez Zamawiającego w czasie 60 minut od chwili zawiadomienia w 

każdym czasie i dniach wolnych od pracy. 10.8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, 

nienależytego wykonywania umowy, Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 12 godzin od wezwania i 

stwierdzenia powyższego faktu przez Zamawiającego do naprawienia szkód, usunięcia zagrożeń, 

załatwienia reklamacji. W przypadku nie wykonania reklamacji w podanym wyżej terminie, wykonanie 

usługi Zamawiający zleci innemu Wykonawcy a Wykonawcę niniejszej umowy obciąży kosztami usługi 

oraz karami umownymi..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.11.13.00-1, 90.41.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 4.1 Zamawiający żąda by Wykonawca wniósł wadium w wysokości 3 600 zł 

(słownie: trzy tysiące sześćset 00/100 zł.). 4.2 Wadium należy wnieść w jednej z form: -wpłacić przelewem 

na następujący rachunek bankowy:37 8011 0008 0000 0098 2856 0004; -poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) 4.3. 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oryginał lub kopię poświadczoną przez Wykonawcę za 

zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu). 4.4. Wykonawca jest 

zobowiązany wnieść wadium przed upływałem składania ofert. 4.5. Wadium Zamawiający przechowuje na 

rachunku bankowym. 4.6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcą niezwłocznie powyborcze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza. 4.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.8. 

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. 4.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, 

którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, 2)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

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, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony jeżeli Wykonawca 

przedstawi następujące dokumenty: -aktualne zezwolenie Burmistrza Miasta Nowy 

Dwór Mazowiecki na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Miasta Nowy Dwór 

Mazowiecki (Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach - tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku 391). - aktualna umowa na 
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odbiór nieczystości płynnych komunalno - bytowych ze stacjami zlewnymi, które 

przyjmują nieczystości płynne komunalno - bytowe, z miejsca odbioru nieczystości 

tj. Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z posiadanym zezwoleniem w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna, że powyższy 

warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: -w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych wykonują cyklicznie co najmniej jedną usługę lub usługi polegające na 

opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych 

komunalno - bytowych w ilości co najmniej 4500 m3/rok. Wykonawca ma 

obowiązek załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że w/w usługa/usługi 

zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: -co najmniej jednym pojazdem 

przystosowanym do odbierania i transportu nieczystości płynnych komunalno - 

bytowych; Pojazdy powinny być wyposażone w system monitoringu bazującego na 

systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, 

przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach 

opróżniania nieczystości. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy 

dołączyć certyfikat instalacji urządzenia GPS w pojeździe przeznaczonym do 

wykonywania usługi. -co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do 

udrażniania kanalizacji sanitarnej typu WUKO; -pojazdy były trwale i czytelnie 

oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i 

numerem telefonu podmiotu odbierającego nieczystości ciekłe;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: -co najmniej jednym pojazdem 

przystosowanym do odbierania i transportu nieczystości płynnych komunalno - 

bytowych; Pojazdy powinny być wyposażone w system monitoringu bazującego na 

systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, 

przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach 

opróżniania nieczystości. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy 

dołączyć certyfikat instalacji urządzenia GPS w pojeździe przeznaczonym do 

wykonywania usługi. -co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do 

udrażniania kanalizacji sanitarnej typu WUKO; -pojazdy były trwale i czytelnie 

oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i 

numerem telefonu podmiotu odbierającego nieczystości ciekłe;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie 

precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególnych;
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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 należy przedłożyć:

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 

zezwolenia lub licencje;

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 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 należycie;

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:

• 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;

• 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

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

ofert;
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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: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: nie dotyczy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Budynków 

Komunalnych Sp. z o.o. ul. Partyzantów 7 05-100 Nowy Dwór Maz. pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.11.2013 

godzina 10:00, miejsce: Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. ul. Partyzantów 7 05-100 Nowy Dwór 

Maz..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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
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