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Numer sprawy: 10 /DPZ-13A/U/2011

ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Spółka z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
Zarządca nieruchomości działający w imieniu
i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk
http://www.pgm.slupsk.pl/
Telefon : centrala (059) 84 252 22, fax.(59) 84 280 48
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00 ,
NIP: 839-00-07-964

KONKURS OFERT
Istotne warunki zamówienia (IWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro

na wykonanie usług powszechnej deratyzacji
w budynkach gminnych zasobów mieszkaniowych oraz
w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych administrowanych
przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku
Tryb postępowania: konkurs ofert
Wykaz załączników do SIWZ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 6A
Załącznik nr 7 -

Formularz oferty
wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .
wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
wykaz budynków
Wykaz usług
Wykaz osób
- Podwykonawcy
wzór umowy

ZATWIERDZIŁ:
Sporządził:
Mirosław Dańko

Wiceprezes Zarządu
Mariusz Junak

Słupsk, dn. 11.03.2011r.

Informacje ogólne:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4,
Zarządca nieruchomości działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk oraz w imieniu i na rzecz zarządzanych
Wspólnot Mieszkaniowych
NIP 839-00-07-964
tel. (059) 84 87 510 ; fax (059) 842 80 48
e-mail: secretariat@pgm.slupsk.pl
adres strony internetowej: www.pgm.slupsk.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z przeprowadzeniem powszechnej deratyzacji przy
uŜyciu środków trujących, (np. Foxsan, Detroks, Baraki itp.) dopuszczonych do stosowania na podstawie
stosownych przepisów sanitarnych, w budynkach mieszkalnych i gospodarczych stanowiących 100% własność
Gminy Miejskiej Słupsk oraz w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych
przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku..
Szczegółowy wykaz adresowy budynków określa załącznik nr 4 do I.W.Z.
Zakres prac obejmuje w szczególności:
1. wyłoŜenie odpowiednich środków trujących na oznakowanych tackach,
2. oznakowanie miejsc wyłoŜenia trucizny przez umieszczenie w widocznych miejscach ulotek informacyjno –
ostrzegawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. zebranie i wywiezienie padłych gryzoni po zakończeniu kaŜdego z etapów deratyzacji oraz na bieŜąco w przypadkach
zgłaszanych przez Zamawiającego,
4. zebranie pozostałości trutki i usunięcie ulotek po zakończeniu akcji deratyzacji w terminach wynikających z odpowiednich
przepisów sanitarnych.

III. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonywania zamówienia -

I - etap do dnia 15 kwietnia 2011 r.
II - etap od 15.09.2002r. do dnia 15.10.2011 r.

IV. Termin i miejsce składania ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu 18.03.2011 r. o godz. 10:00
2. Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Słupsku, ul. Tuwima 4, pokój nr 4 (sekretariat)

3. Oferty częściowe i wariantowe:
1) Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, oraz spełniający warunki
art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące :
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania tj.
a) prowadzą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004r.
o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz.1808 z póŜn. zm.)
b) posiadają udokumentowane przeszkolenie z przepisów bhp w zakresie wykonywania robót będących przedmiotem
zamówienia,
c) posiadają stosowne zaświadczenie o uprawnieniu do stosowania środków toksycznych wydane przez uprawniony
organ,
d) posiadają waŜną umowę z zakładem posiadającym zezwolenie na utylizację padłych gryzoni.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawca musi wykazać: Ŝe wykonał w okresie ostatnich 3
lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie (wykonane w ramach jednej umowy) polegające na
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wykonaniu usług w zakresie deratyzacji obejmującej minimum 700 budynków mieszkalnych i łącznej wartości nie
mniejszej niŜ 20.000,00 zł z VAT,
Weryfikację spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający dokona na podstawie
przedłoŜonego przez wykonawcę wykazu wykonanych usług oraz dokumentów od zamawiających potwierdzającymi
naleŜyte wykonanie i ukończenie wykazanych usług.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców
powyŜszy warunek musin spełnić co najmniej jeden z wykonawców

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
W celu potwierdzenia spełnienia powyŜszego warunku wykonawca winien wykazać, Ŝe dysponuje co najmniej niŜej
określonym sprzętem i narzędziami niezbędnymi do realizacji zamówienia tj:
co najmniej 1 samochodem dostawczym do przewozu materiałów, sprzętu i pracowników,
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
W celu potwierdzenia powyŜszego warunku wymaga się, aby wykonawca dysponował:

a) co najmniej jedną osobą, posiadającą udokumentowane przeszkolenie z przepisów bhp w zakresie wykonywania
prac będących przedmiotem zamówienia
Weryfikację spełnienia tego warunku zamawiający dokona na podstawie przedłoŜonego przez Wykonawcę wykazu
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzonego wg wzoru załącznika nr 6 SIWZ

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
W celu potwierdzenia powyŜszego warunku wymaga się, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
minimum 50.000,00 PLN
Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia powyŜszego warunku w oparciu o przedstawione przez wykonawcą
dokumenty potwierdzające, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 powyŜej zostanie dokonana
3.

zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty dostarczone przez wykonawcę.
Wykonawca w zakresie wskazanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niŜ
na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w rozdz. V IWZ, brak podstaw do wykluczenia z
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 (załącznik nr 3 IWZ)

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający Ŝąda załączenia do
oferty następujących dokumentów:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp (załącznik nr 2);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 m-cy od dnia składania ofert,
3) wykazu usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zał. Nr 5 SIWZ;
4) referencje potwierdzające Ŝe wykazane usługi zostały wykonane z naleŜytą starannością i prawidłowo ukończone.
5) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za nadzór i
kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami - zał. Nr 6 SIWZ;
6) oświadczenia, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
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7) opłaconej polisy na kwotę minimum 50.000zł, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
8) aktualna umowa na odbiór i utylizację odpadów (padłych gryzoni)
9) zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
10) zaświadczenie o uprawnieniu do stosowania środków toksycznych.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający Ŝąda następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ;
Wszystkie wymagane dokumenty (załączniki do oferty) naleŜy złoŜyć w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
4. Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
złoŜona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
4.1. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4.2. Wszystkie wymagane dokumenty winny być waŜne na dzień składania ofert.
3.

5. Inne wymagane dokumenty
a)

Wykaz tych części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom -sporządzony
wg wzoru załącznik nr 6A IWZ,
b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie
kopii – jeŜeli .

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert.
1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4 w Słupsku
w dniu : 18 marca 2011. o godz. 10:15 – pokój nr 6 .
a) Otwarcie ofert jest jawne.
b) Ogłoszenie wyników przetargu dokonane będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie
internetowej Zamawiającego htt.://www.slupsk.pgm.slupsk.pl .
c) Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie dostarczone wybranemu
wykonawcy.

2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli:
a) jest sprzeczna z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie,
b) wykonawca nie złoŜył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w
dokumencie,
c) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
d) oferta jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.

niniejszym

VIII. Sposób przygotowania i składania ofert oraz zawartość oferty
1. KaŜdy z wykonawców moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona na piśmie w języku polskim według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
3. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz
zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
4. Koperta powinna być ostemplowana pieczęcią oferenta i zaadresowana według poniŜszego wzoru :
„Oferta - Konkurs ofert na usługi deratyzacji”
5. Do oferty sporządzonej wg wzoru załącznik nr 1 do IWZ naleŜy załaczyć oświadczenia i dokumenty , o których
mowa w rozdziale nr VI:
6. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów wymienionych w poprzednich punktach muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania wykonawcy (osobę podpisującą
ofertę).
7. Brak jakiegokolwiek z wyŜej wymienionych dokumentów lub złoŜenie dokumentu w niewłaściwej formie (kopia
dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) spowoduje odrzucenie oferty.

IX. Sposób obliczenia ceny
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1. Cenę oferty naleŜy podać w wartości brutto (z VAT) złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
cyfrowo i słownie
2. Cenę ofertową naleŜy obliczyć jako iloczyn ceny jednostkowej za wykonanie jednokrotnej usługi i łącznej ilości klatek
schodowych oraz krotności wykonania usług. Do tak obliczonej ceny netto naleŜy doliczyć podatek VAT w
obowiązującej wysokości – zgodnie z wzorem określonym w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do IWZ.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
1). Oczywiste omyłki pisarskie - bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np. :
a) widoczna mylna pisownia wyrazu,
b) ewidentny błąd gramatyczny,
c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
d) rozbieŜność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.,
2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
4. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej – PLN
5. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie będą stałe przez cały okres realizacji umowy.

X. Ocena ofert
1.

2.

Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złoŜonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym
oferenta.
W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny i wyboru ofert na podstawie
następujących kryteriów:
NajniŜsza cena – znaczenie - 100 %

3. Kryteria wyboru ofert będą oceniane w skali 100 pkt. w ten sposób, Ŝe oferenta która zaoferuje najniŜszą cenę otrzyma
100 pkt. natomiast pozostałe oferty oceniane będą według poniŜszego wzoru :
C = cena oferty najtańszej / cenę oferty badanej x 100 %
4. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w niniejszej
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów. Wybranemu oferentowi zamawiający wskaŜe
termin i miejsce podpisania umowy.

XI. Termin związania ofertą .
Oferent związany jest złoŜoną ofertą przez okres 14 dni licząc od daty upływu terminu do składania ofert .

XII. Szczególne postanowienia, które zamawiający wprowadzi do umowy i przyszłe
zobowiązania oferenta (wykonawcy) związane z umową
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego .
2. Szczegółowe zobowiązania Wykonawcy wynikają z treści umowy stanowiącej załącznik Nr 2 do „istotnych warunków
zamówienia”

XIII. Informacje dotyczące porozumiewania się .
1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
pan Mirosław Dańko – Pełnomocnik Zarządu. ds. zamówień publicznych, e-mail: miroslaw.danko@pgm.slupsk.pl
tel. (59) 8487521, fax. (59) 842 80 48 w godzinach od 800 do 15 00 .Tuwima 4 pokój nr 6 .
2. Zebranie oferentów nie będzie zwoływane.

XIV. Protesty i odwołania.
1. W niniejszym postępowaniu nie przysługują protesty i odwołania
Niniejsze warunki zatwierdzono dnia 1.03.2002r.
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