Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271/10/OŚZ/13
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Milanówek"

Załącznik nr 15 do SIWZ

WYTYCZNE DO OBLICZENIA CENY OFERTY

Miejsce odbioru
odpadów

Nieruchomości
jednorodzinne,

Nieruchomości
wielorodzinne,

Punkty odbioru
odpadów
selektywnych
położone na terenie
Gminy, poza
terenem
nieruchomości
objętych
obowiązkiem
systematycznego
odbioru odpadów
komunalnych.

W miejscu
wskazanym w
zgłoszeniu o
konieczności
odbioru

Czynność

Częstotliwość

Liczba czynności w
czasie trwania
umowy

odbiór odpadów
segregowanych

Co 1 miesiąc

30

odbiór odpadów
zmieszanych oraz
pozostałości z
segregowania
odpadów wraz z
pozostałymi
bioodpadami

Nie rzadziej niż 1 na
dwa tygodnie
W czerwcu, lipcu i
sierpniu – co tydzień

80

odbiór odpadów
ulegających
biodegradacji
ogrodowych i
zielonych

Nie rzadziej niż 1 na
dwa tygodnie
W czerwcu, lipcu i
sierpniu – co tydzień
W czerwcu, lipcu i
sierpniu – co tydzień

80

Co tydzień

130

Nie rzadziej niż 2
razy w tygodniu

260

odbiór odpadów
segregowanych
odbiór odpadów
zmieszanych oraz
pozostałości z
segregowania
odpadów wraz z
pozostałymi
bioodpadami
odbiór odpadów
ulegających
biodegradacji
ogrodowych i
zielonych

odbiór odpadów
segregowanych

Odbiór odpadów
budowlanych na
wezwanie
Zamawiającego.
Odbiór dotyczy
wyłącznie odpadów
remontowych po
pracach
budowlanych
prowadzonych przez
właścicieli
nieruchomości
objętych usługą – na
wezwanie do
odbioru odpadów w
ilości do 20 m3

Liczba
nieruchomości

4000

209

Nie rzadziej niż 2
razy w tygodniu

260

Na zgłoszenie
zamawiającego

30

8

Na zgłoszenie
Zamawiającego

Około 200 zgłoszeń

6180
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Cenę oferty należy obliczyć według wzoru:
C = M x Cj x Lm + VAT
gdzie:
C – cena oferty w złotych
M – liczba mieszkańców Gminy Miasta Milanówka: 15.744 osób zameldowanych
według stanu na dzień 2013-03-25;
Cj – uśredniona cena jednostkowa netto za odbiór stałych odpadów komunalnych
od jednego mieszkańca w okresie 1 miesiąca, ustalona jako ryczałt
jednostkowy obowiązujący w okresie trwania umowy, wyrażona w złotych;
Lm – okres świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania stałych odpadów
komunalnych wyrażony w miesiącach: 30 miesięcy;
VAT – kwota należnego podatku od towarów i usług w złotych.
Wykonawca poda cenę jednostkową Cj z uwzględnieniem:
- powyższej tabeli,
- informacji zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
-wszystkich wymagań Zamawiającego, zawartych w ogłoszeniu o postępowaniu i
specyfikacji istotnych warunkach zamówienia z załącznikami, jakie wykonawca
jest zobowiązany spełnić celem należytego wykonania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Niedoszacowanie uśrednionej ceny jednostkowej jest ryzykiem Wykonawcy.
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