Ełk: Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin Związku
Międzygminnego Gospodarka Komunalna z siedzibą w Ełku.
Numer ogłoszenia: 50486 - 2010; data zamieszczenia: 23.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" , ul. Marsz.
J. Piłsudskiego 2, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 621 78 18, faks 87 621 78
17.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmgk.elk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aktualizacja Planu
Gospodarki Odpadami dla Gmin Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna z
siedzibą w Ełku..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin Związku
Międzygminnego Gospodarka Komunalna na lata 2010 - 2013 z perspektywą do roku 2015.
Wykonawca w ramach tego zamówienia dokona aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami
na lata 2006 - 2015 dla Gmin Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna
obejmującego 12 samorządów, na podstawie odrębnych 8 Planów Gospodarki, które
obowiązują w: a) Związku Międzygminnym Gospodarka Komunalna (dotyczy powiatu
ełckiego: Miasto Ełk, Gminy: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy), b) Gminie Kowale
Oleckie, c) Gminie Olecko, d) Gminie Świętajno, e) Gminie Wieliczki, f) Gminie
Dubeninki, g) Gminie Gołdap, h) Gminie Biała Piska. W skład Związku Międzygminnego
Gospodarka Komunalna wchodzą (gminy z powiatu ełckiego) Miasto Ełk, Gmina: Ełk,
Kalinowo, Stare Juchy, Prostki, (gminy z powiatu oleckiego) Olecko, Kowale Oleckie,
Świętajno, Wieliczki, (gminy z powiatu gołdapskiego) Gołdap, Dubeninki oraz (powiatu
piskiego) Biała Piska. 2. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla gmin Związku
Międzygminnego Gospodarka Komunalna na lata 2010-2013 winna spełniać wymagania
określone w art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r.
Nr 39 poz. 251 z póŜn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia
2003 r. w sprawie sporządzenia planów gospodarki odpadami zmienionego
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 46,
poz. 333) i powinna zawierać wszystkie elementy określone w obowiązujących przepisach.
3. Przedmiotowe opracowanie winno być zgodne z planami i programami wyŜszego rzędu.
4. Wykonawca przedstawi projekt aktualizacji planu do zaopiniowania zarządom jednostek

samorządu terytorialnego wyŜszego szczebla. 5. Wykonawca przeprowadzi procedurę
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1127 ze zm.) 6. Ponadto Plan Gospodarki Odpadami powinien uwzględniać:
1) załoŜenia opracowanego w dniu 9 listopada 2009 r. Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest dla Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna.
Program został opracowany w ramach środków przyznanych z Ministerstwa Gospodarki w
ramach konkursu na realizację zadań wynikających z Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, 2) planowany system
gospodarki odpadami wynikający ze Studium Wykonalności, opracowanego na potrzeby
realizacji projektu pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze
składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku w ramach przyznanej Pomocy Technicznej
ze środków Funduszu Spójności, 7. W odniesieniu do gospodarki odpadami komunalnymi
ulegającymi biodegradacji Plan Gospodarki Odpadami powinien uwzględniać wymagania
ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wymagania
określone w opracowaniu pt. Wytyczne Ministerstwa Środowiska dotyczące wymagań dla
procesów kompostowania, fermentacji i mechaniczno - biologicznego przetwarzania
odpadów (według stanu prawnego na dzień 15 grudnia 2008 r.) i innych wymagań
wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 8. Przedmiot zamówienia winien być
dostarczony w dwudziestu egzemplarzach w formie papierowej i dwudziestu
egzemplarzach na nośniku informatycznym CD. 9. Zamawiający ze swej strony
zobowiązuje się do udostępnienia posiadanych materiałów niezbędnych do wykonania
planu, który Wykonawca zwróci po wykorzystaniu, w postaci: 1/ studium wykonalności dla
przedsięwzięcia pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze
składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ Ełku, które swoim zasięgiem obejmuje obszar
Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna i zawiera: a/ morfologię odpadów, b/
program selektywnej zbiórki odpadów dla Związku Międzygminnego Gospodarka
Komunalna c/ programy funkcjonalno-uŜytkowe dla następujących kontraktów
budowlanych (Budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach
k/Ełku; Budowy kwatery odpadów balastowych przy ZUO w Siedliskach k/Ełku; Budowy
Stacji przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w
Kośmidrach (Gmina Gołdap), Olecku, Białej Piskiej realizowanych w ramach projektu pn.
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem
odpadów w Siedliskach k/ Ełku. d/ dokumentację geologiczno - inŜynierską oraz
dokumentację hydrogeologiczną wykonaną dla projektowanego Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów w Siedliskach z 2005 r., 2/ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację inwestycji polegającej na: (Budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Siedliskach k/Ełku; Budowie kwatery odpadów balastowych przy ZUO w
Siedliskach k/Ełku; Budowie Stacji przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego
Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach (Gmina Gołdap), Olecku, Białej Piskiej. 3/
obowiązujących planów gospodarki odpadami poszczególnych gmin Związku. Dokumenty
wymienione w ppkt 1/ a - c opracowane zostały w 2008r. i sfinansowane w 75 % ze
środków Funduszu Spójności na podstawie Memorandum Finansowego nr
2002/PL/16/P/PA/013 na mocy Porozumienia o współfinansowaniu przygotowania
przedsięwzięcia pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze
składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ Ełku ze środków pomocy technicznej z Funduszu
Spójności nr 4040/2006 zawartego z NFOŚiGW..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.09.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złoŜenie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1 (Zał. Nr 2 do
SIWZ). Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie
dokonana według formuły spełnia /nie spełnia.
•
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w wykonaniu w ciągu
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług
odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,
wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te usługi zostały wykonane
naleŜycie (np. referencje). Za usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia, uwaŜa się usługi polegające na opracowaniu
Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i/lub Związku Międzygminnego i/lub
Powiatu i/lub Województwa. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iŜ
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełniania warunku wymaganego od
wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia /nie spełnia.
•
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złoŜenie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1 (Zał. Nr 2 do

SIWZ). Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie
dokonana według formuły spełnia /nie spełnia.
•
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Posiadanie do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowanego personelu w tym:
- osobę posiadającą doświadczenie w opracowaniu samodzielnie lub kierowania
zespołem wykonującym takie opracowanie. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iŜ
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełniania warunku wymaganego od
wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia /nie spełnia.
•
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złoŜenie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1 (Zał. Nr 2 do
SIWZ). Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie
dokonana według formuły spełnia /nie spełnia.
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 spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:
•
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
równieŜ wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,
Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie
•

•

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
•
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do
osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

•

•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŜ 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 niŜ 6 miesięcy 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 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące
tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt
III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, Ŝe:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niŜ 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 Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ
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 niŜ 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 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie
złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE
OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE
ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
odpowiadają określonym wymaganiom naleŜy przedłoŜyć:
• inne dokumenty
Referencje
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oferta na wykonanie zamówienia (Zał. Nr 1 do SIWZ). 2. Parafowany projekt umowy
(Zał. Nr 5 do SIWZ ). 3.W przypadku korzystania z podwykonawców Wykonawca
zobowiązany jest do złoŜenia wypełnionego (Zał. Nr 6 do SIWZ). 4. Dokumenty
potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów
prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
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: najniŜsza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.zmgk.elk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Związek
Międzygminny Gospodarka Komunalna 19-300 Ełk ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 09.03.2010 godzina 11:00, miejsce: Związek Międzygminny Gospodarka
Komunalna 19-300 Ełk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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

