Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.bip.rewal.pl

Rewal: Zwalczanie komarów na terenie gminy Rewal, deratyzacja oraz dezynsekcja na
terenie gminy Rewal - w latach 2012-2015
Numer ogłoszenia: 101850 - 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, woj.
zachodniopomorskie, tel. (091) 38 62 624.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewal.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zwalczanie komarów na terenie
gminy Rewal, deratyzacja oraz dezynsekcja na terenie gminy Rewal - w latach 2012-2015.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Prowadzeniu
monitoringu i zwalczaniu komarów na terenie gminy Rewal na obszarze ok. 400 ha zgodnie z
załączonym załącznikiem do umowy, w tym: a) grunty pod rowami - ok. 19 ha, b) lasy i
zadrzewienia - ok. 16 ha, c) grunty zabudowane i zurbanizowane - ok. 257 ha, d) grunty pod
wodami - ok. 50 ha, e) inne 58 ha. 2. Prowadzeniu monitoringu i zwalczanie szczurów oraz
neutralizacji gniazd niektórych owadów na terenie gminy Rewal na obszarze ok. 350 ha
zgodnie z załączonym załącznikiem do umowy, w tym: a) grunty pod rowami - ok. 19 ha, b)
lasy i zadrzewienia - ok. 16 ha, c) grunty zabudowane i zurbanizowane - ok. 257 ha, d) inne ok. 58 ha,.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.67.00.00-4, 90.92.30.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.09.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia
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.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykażą, że wykonali z należytą starannością w okresie trzech ostatnich lat (a
jeżeli okres działalności firmy jest krótszy, to w tym okresie), minimum jedno
zadanie o zakresie i rodzaju odpowiadającym pracom stanowiącym przedmiot
zamówienia przez co zamawiający rozumie wykonanie zadania o wartości
minimum 40.000,00 zł brutto (referencje wraz z zaznaczonym okresem
wykonywania prac i kwot na jaką prace zostały wykonane) polegające na: zwalczaniu larw komarów i osobników dorosłych komarów lub zwalczanie
szczurów.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

- Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia do pracy przy użyciu specjalistycznego sprzętu i środków
biobójczych (grupa 18, kategoria III, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według
ich przeznaczenia) o odpowiednim stężeniu pozwalającym na zwalczanie
zarówno osobników dorosłych, jak i larw komarów przy zapewnieniu
bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Zastosowane produkty muszą być zgodne z
przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w
sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów
chemicznych ( Dz. U. Nr 171, poz. 1666, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 243,poz.
2440, Dz. U. z 2007 Nr 174, poz.1222).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
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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, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również 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 jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie
•

•

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 także 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, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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 niż 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

•

III.7) Czy ogranicza się możliwość 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: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
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IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wysokości
wynagrodzenia, w zakresie do 30 % wartości wskazanej przez Wykonawcę kwoty. 2.
Przedmiotowa zmiana, wskazana w pkt 1 niniejszego paragrafu, zostanie dokonana pisemnie
Aneksem, niezwłocznie po przyjęciu budżetu przez Zamawiającego, nie później jednak, jak
do dnia 10.03. roku, którego dotyczy i zostanie dokonana na wniosek Zamawiającego. 3.
Zwiększenie lub zmniejszenie wartości umowy w danym roku skutkować będzie analogiczną
(procentową) zmianą wykonywania przedmiotu umowy - w zakresie chronionej powierzchni
lub terminu świadczenia umowy. Przedmiotowa zmiana zostanie dokonana Aneksem, o
którym mowa w ust. 2 4. Zmiana, o której mowa w niniejszym paragrafie, zostanie dokonana
na wniosek Zamawiającego, w drodze negocjacji z Wykonawcą. Jeśli strony nie dojdą do
porozumienia w zakresie postanowień Aneksu, o którym mowa w ust. 2, umowa podlega
automatycznemu rozwiązaniu z dniem 10.03. roku którego dotyczy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.rewal.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba
zamawiającego, pok nr 5.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 11.04.2012 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego, pok nr 6 (sekretariat).
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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Prowadzeniu monitoringu i zwalczaniu komarów na terenie gminy
Rewal na obszarze ok. 400 ha.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres
zadania nr 1 wchodzi: 1. Prowadzeniu monitoringu i zwalczaniu komarów na terenie
gminy Rewal na obszarze ok. 400 ha zgodnie z załączonym załącznikiem do umowy,
w tym: a) grunty pod rowami - ok. 19 ha, b) lasy i zadrzewienia - ok. 16 ha, c) grunty
zabudowane i zurbanizowane - ok. 257 ha, d) grunty pod wodami - ok. 50 ha, e) inne
58 ha. 2. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy zwrócić uwagę w
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•
•
•

szczególności na niżej wymienione obszary: a) pas leśny wzdłuż wybrzeża (tereny
wydmowe i klifowe), b) dojścia plażowe, c) tereny położone w bezpośrednim
sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w miejscowości Pobierowo, d) kanały i rowy
melioracyjne, e) tereny zieleni urządzonej, zieleńce oraz parki o charakterze leśnym, f)
tereny położone po obu stronach kanału Łiwia Łuża, g) ścieżki rowerowe, f) obszary
znajdujące się w sąsiedztwie Jeziora Łiwia Łuża. 3. Przedmiot zamówienia należy
realizować poprzez: a) Przeprowadzenie odkomarzania terenów zieleni gminy Rewal
aparatami spalinowymi, ręcznymi bądź zamgławiaczami termicznymi. b) Prowadzenie
biologicznego monitoringu na terenie gminy Rewal ze szczególnym uwzględnieniem:
1. określenia dynamiki rozwoju komarów w celu wykonania oprysku zwalczającego
formy larwalne tych owadów w środowisku wodnym, 2. analizy składu gatunkowego
pod kątem doboru odpowiedniego typu biopreparatu, 3. wykonania regularnych
zabiegów zwalczania larw komarów zgodnie z rozwojem populacji; c) Wykonanie
zabiegów zwalczających komary w postaci dorosłej na bieżąco jak i interwencyjnie,
po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego; d) Zapewnienie warunków
bezpieczeństwa dla zwierząt i ludzi podczas wykonywania zabiegów; e) Wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami producenta
wykorzystywanych środków; f) Kontrolowanie dynamiki rozwoju populacji komarów
w szczególności wzdłuż kanału Łiwia Łuża, Jeziora Łiwia Łuża oraz kanałów i rowów
melioracyjnych położonych w okolicy oczyszczalni ścieków w miejscowości
Pobierowo; g)Współpraca z sołtysami poszczególnych miejscowości. 4. Zadanie to
będzie wykonywanie w okresie od kwietnia do końca września w latach 2012-2015,
przez osoby posiadające niezbędną wiedzę w tym zakresie, przy użyciu
specjalistycznego sprzętu i środków biobójczych (grupa 18, kategoria III,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i
grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia) o odpowiednim stężeniu
pozwalającym na zwalczanie zarówno osobników dorosłych, jak i larw komarów przy
zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Zastosowane produkty musza być
zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w
sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych ( Dz.
U. Nr 171, poz. 1666, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 243,poz. 2440, Dz. U. z 2007 Nr 174,
poz.1222)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.67.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Prowadzeniu monitoringu i zwalczanie szczurów oraz neutralizacji
gniazd niektórych owadów na terenie gminy Rewal na obszarze ok. 350 ha..
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest zadanie polegające na prowadzeniu monitoringu i zwalczanie
szczurów oraz neutralizacji gniazd niektórych owadów na terenie gminy Rewal na
obszarze ok. 350 ha zgodnie z załączonym załącznikiem do umowy, w tym: a) grunty
pod rowami - ok. 19 ha, b) lasy i zadrzewienia - ok. 16 ha, c) grunty zabudowane i
zurbanizowane - ok. 257 ha, d) inne - ok. 58 ha, 2. Przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia należy zwrócić uwagę w szczególności na niżej wymienione obszary: a)
pas leśny wzdłuż wybrzeża (tereny wydmowe i klifowe), b) dojścia plażowe, c) tereny
położone w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w miejscowości
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•
•
•

Pobierowo, d) kanały i rowy melioracyjne, e) tereny zieleni urządzonej, zieleńce oraz
parki o charakterze leśnym, f) tereny położone po obu stronach kanału Łiwia Łuża, g)
obszary znajdujące się w sąsiedztwie Jeziora Łiwia Łuża, h) szkoły, przedszkola i
świetlice. 3. Zamówienie obejmuje: 1.Wykonanie na zlecenie Zamawiającego
deratyzacji na terenie nieruchomości zarządzanych przez gminę Rewal z użyciem
środków zapewniających wysoką skuteczność w zwalczaniu gryzoni, zgodnie z
obowiązującymi przepisami. 2. Wykonanie według potrzeb i na zlecenie
Zamawiającego na terenach nieruchomości zarządzanych przez gminę Rewal
neutralizacji gniazd owadów (os, szerszeni, pszczół, itp.) umiejscowionych zarówno,
w budynkach w ziemi, czy też na drzewach, polegającej na przeprowadzeniu,
dezynsekcji oraz utylizacji pozostałości zgodnie z potrzebami; 3. Monitoring miejsc
narażonych na miejsce występowania szczurów; 4. Wykonywanie deratyzacji
interwencyjnej. 5. Przedmiot zamówienia należy realizować poprzez: 1. Dobranie
odpowiedniej metody zwalczania gryzoni (przy pomocy trutek: zawierających
substancje przeciwkrzepliwe lub trucizny; przez trucizny kontaktowe, zwalczanie
mechaniczne, oraz w szczególnych przypadkach przez gazowanie). 2. Zapewnienie
warunków bezpieczeństwa dla zwierząt i ludzi podczas wykonywania zabiegów; 3.
Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami
producenta wykorzystywanych środków; 4. Kontrolowanie dynamiki rozwoju
populacji szczurów oraz stały monitoring miejsc narażonych na występowanie gryzoni
w szczególności wzdłuż kanału Łiwia Łuża, Jeziora Łiwia Łuża oraz kanałów i rowów
melioracyjnych położonych w okolicy oczyszczalni ścieków w miejscowości
Pobierowo; 5. Współpraca z sołtysami poszczególnych miejscowości.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.92.30.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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