
  Załącznik nr 5
do Regulaminu zamówień publicznych

UMiG w Staszowie

    ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

dla zamówień o wartości nie przekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony  Środowiska

tel. (15) 864-83-05, fax (15) 864-83-04
e-mail: jarosław.glibowski@staszow.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Utworzenie, utrzymanie i obsługa  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
dla mieszkańców miasta i gminy Staszów w 2018 roku.”

Rodzaj zamówienia: usługa
 (usługa/dostawa/robota budowlana)

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
       Przedmiotem zamówienia jest utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów  Komunalnych  dla  mieszkańców  miasta  i  gminy  Staszów  w  2018  roku.
Wykonawca  utworzy  PSZOK  na  nieruchomości,  do  której  posiada  tytuł  prawny.  
Punkt  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych  ma  być  zlokalizowany  w  miejscowości
Staszów.
I.  Wykonawca w ramach prowadzenia PSZOK zobowiązuje się do:
1.  Przyjmowania odpadów komunalnych w PSZOK od mieszkańców w dniach:
 poniedziałek – piątek w godzinach 7:00-20:00, sobota w godzinach 10:00-18:00.
2.  Przyjmowania odpadów dostarczonych przez mieszkańców.
3.  Utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  PSZOK,  utrzymywania  w  odpowiednim  stanie
technicznym i higieniczno – sanitarnym pojemników oraz całego terenu PSZOK.
4. Przekazywania na bieżąco (po zapełnieniu pojemników, kontenerów lub innych miejsc do tego
przeznaczonych)  selektywnie  zebranych  odpadów  do   RIPOK-u  w  Rzędowie  w  celu  ich
zagospodarowania.
5. Przekazywania na bieżąco (po zapełnieniu pojemników, kontenerów lub innych miejsc do tego
przeznaczonych) odpadów zielonych  do RIPOK-u w Rzędowie w celu ich zagospodarowania.
6.  Zapewnienia  warunków BHP i  ppoż.  pracownikom i  osobom trzecim,  oraz  ponoszenia  pełnej
odpowiedzialności  cywilnej  za  ewentualnie  powstałe  szkody,  w  tym  za  działania  swoich
pracowników i przedstawicieli, z pomocą których będzie wykonywał przedmiot zamówienia,
7.  Zapewnienie  pracownikom  pomieszczenia  socjalnego  wyposażonego  np.  w  sanitariat,  energię
elektryczną, bieżącą wodę.
8. Oznakowania PSZOK-u w taki sposób, aby był widoczny dla użytkowników.
9.  Teren  musi  być  utwardzony,  ogrodzony,  oświetlony  i  zabezpieczony  przed  dostępem  osób
niepowołanych, spełniający wymagania prawa dotyczące emisji hałasu i zanieczyszczeń, warunków
sanitarnych i budowlanych.
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II.  Wykonawca  zobowiązany będzie  do  wyposażenia   Punktu  Selektywnego  Zbierania  Odpadów
Komunalnych w odpowiednie pojemniki  i  kontenery oraz wiaty,  chroniące zebrane odpady przed
wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt.
II. Wykonawca zobowiązany będzie również do:
1.  Prowadzenia  rejestru  przyjmowanych  do  PSZOK-u  opadów,  zawierający  między  innymi
informacje o rodzaju, kodzie lub ilości odebranych odpadów, dacie ich dostarczenia do punktu.
2.  Prowadzenia  dokumentacji  związanej  z  działalnością  objętą  przedmiotem  niniejszej  umowy,
sporządzać wykazy i kwartalne sprawozdania i przekazywać je Zamawiającemu nie później niż do
końca miesiąca następującego po kwartale którego dotoczą.
3.  Przekazywania  Zamawiającemu  informacji  w  zakresie:  wykazu  posesji,  z  których  zostały
dostarczone odpady oraz ich rodzaj.

CPV – 90500000-2 Usługi związane z odpadami,
90512000-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia : 

Szczegółowe informacje  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  można uzyskać  osobiście  w siedzibie
zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. nr 11 lub telefonicznie
pod numerem tel. 15 864 83 47   
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
Jarosław Glibowski - Kierownik w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska.

3. Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany /  pożądany termin realizacji  zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31 grudnia
2018 roku.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  są  uprawnieni  do  wykonywania
działalności  będącej  przedmiotem zamówienia,  posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz
dysponują potencjałem technicznym i osobami umożliwiającymi  wykonanie zamówienia.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta  z  najniższą  ceną  złożona  przez  wykonawcę,  spełniającego  określone  wymagania  zostanie
wybrana jako oferta najkorzystniejsza: cena - 100 % . 

6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie,  28-200  Staszów,
ul.  Opatowska  31,  sekretariat  -  pokój  104  osobiście,  pocztą,  przesłać  faksem  
na nr (15) 864-83-04 lub mailem na   w terminie do dnia 11.01.2018 roku do godz. 12 00.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawierająca:  nazwę  (firmę),  siedzibę  i  adres
wykonawcy,  którego ofertę  wybrano zostanie  przekazana telefonicznie  w terminie  7 dni  od dnia
składania oferty.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy,
którego ofertę wybrano.

Staszów, dnia 03.01.2018 roku          BURMISTRZ
      /-/ mgr Leszek Kopeć
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