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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:386265-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Żuromin: Usługi związane z odpadami
2015/S 212-386265
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina i Miasto Żuromin
pl. Piłsudskiego 3
Osoba do kontaktów: Ewa Wnuk
09-300 Żuromin
POLSKA
Tel.: +48 236572540
E-mail: gkmizp@gmail.com
Faks: +48 236572540
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zuromin.ibip.net.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
i Miasta Żuromin.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina i
Miasto Żuromin.
Kod NUTS
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin, w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013,
poz.1399 ze zm.) w okresie od 01.01.2016 r do 31.12.2016 r.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdej ilość zebranych
odpadów komunalnych oraz do wykonania przedmiotu umowy zapewniając minimalną uciążliwość dla
właścicieli nieruchomości.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000, 90511000, 90512000, 90513100

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacowana ilość odpadów komunalnych na okres I-XII 2016 rok:
RODZAJ ODPADU MASA ODPADU (Mg):
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 3.240 Mg
Papier 4 Mg
Szkło 50 Mg
Tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal 30 Mg
Odpady ulegające biodegradacji 60 Mg
Meble i inne odpady wielkogabarytowe 6 Mg
Odpady budowlane i rozbiórkowe 50 Mg
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 2 Mg
Przeterminowane leki i chemikalia 1 Mg
Zużyte opony 1 Mg
RAZEM 3.444 Mg.
Szacunkowa wartość bez VAT: 466 820,71 EUR

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest na podstawie art. 45 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych wnieść wadium w wysokości 35.000,00 zł
(słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
2 Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada
2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4 Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Żurominie Nr NRB: 59 8242 0008 2001 0002 3533 0002
5 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin
uznania kwoty na rachunku Zamawiającego, a kserokopia dowodu wpłaty będzie dołączona do oferty. Wadium
wnoszone w pieniądzu powinno znajdować się faktycznie na koncie Zamawiającego przed terminem składania
ofert. Nie jest wystarczające doręczenie dowodu przelewu.
6 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie opisanej „WADIUM – Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin”, przed
upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy i Miasta Żuromin w Sekretariacie
Urzędu – pok. Nr 17 a kserokopię można dołączyć do oferty.
7 Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4
ustawy.
8 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem ust. 15.13
9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie ust. 15.8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
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12 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
— odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
15 Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych pkt. 15.14). Gwarancja winna przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 14 dni
od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium.
16 Wszystkie formy wadium powinny mieć określoną ważność zgodną z okresem związania ofertą. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy ustala się na podstawie cen jednostkowych brutto określonych w
ofercie przetargowej Wykonawcy:
— Cena za 1 Mg zmieszanych odpadów komunalnych ........... zł brutto
— Cena za 1 Mg odpadów segregowanych (papier) .............. zł brutto
— Cena za 1 Mg odpadów segregowanych (szkło) .............. zł brutto
— Cena za 1 Mg odpadów segregowanych (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałówe) ..............
zł brutto
— Cena za 1 Mg odpadów segregowanych (odpady ulegające biodegradacji) .............. zł brutto
— Cena za 1 Mg odpadów segregowanych (meble i inne odpady wielkogabarytowe) .............. zł brutto
— Cena za 1 Mg odpadów segregowanych (odpady budowlane i rozbiórkowe) .............. zł brutto
— Cena za 1 Mg odpadów segregowanych (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne) .............. zł brutto
— Cena za 1 Mg odpadów segregowanych (przeterminowan leki i chemikalia) .............. zł brutto
— Cena za 1 Mg odpadów segregowanych (zużyte opony) .............. zł brutto
2. Ceny jednostkowe zawierają podatek VAT naliczony wg obowiązujących przepisów.
3. Szacunkowa całkowita wartość umowy wynosi ........................... zł brutto
słownie:..................................................................................) w tym podatek VAT. w stawce ……. %: ..............
(słownie: ............................)
Szacunkowa całkowita wartość umowy może ulec zmianie ze względu na zmianę ilości faktycznie odebranych
odpadów komunalnych.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania całej kwoty wskazanej w § 7 ust. 3.
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5. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne obliczone
jako iloczyn masy odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (Mg) i ceny
jednostkowej za odbiór danego rodzaju odpadów (zł/Mg).
6 Rozliczenie następować będzie w okresach miesięcznych po zakończeniu danego miesiąca i podpisaniu
protokołu potwierdzającego realizacje usługi oraz przedstawieniu miesięcznych raportów potwierdzających
realizację usługi za dany miesiąc oraz wystawieniu faktury w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.
7. Wynagrodzenie miesięczne za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych będzie wypłacone za faktyczną ilość odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych oraz segregowanych na podstawie cen jednostkowych określonych w ofercie przetargowej.
III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek ten zostanie uznany za
spełniony jeśli Wykonawca:
— złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru – Formularz nr 1 do
SIWZ
— wykaże, że posiadania zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych w Gminie i Mieście Żuromin, zgodnie z art. 9c ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 1399 ze zm.);
— wykaże, że posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art., 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o
odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21 ze zm.) lub posiada zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie
art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach w związku z art. 233 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r o odpadach lub posiadania zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów w przypadku gdy
wykonawca na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach w związku z art. 233 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach zwolniony jest z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport
odpadów.

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek ten zostanie uznany za
spełniony jeśli Wykonawca:
— złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru – Formularz nr 1 do
SIWZ
— wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 PLN
Do przeliczenia wartości finansowej występującej w innej walucie niż PLN zamawiający zastosuje średni kurs
Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca:
— złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru – Formularz nr 1 do
SIWZ
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wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na odbiorze
odpadów komunalnych na łączną ilość min. 2000 Mg oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi są
wykonane lub są wykonywane należycie na formularzu zgodnym z treścią Formularza nr 3.
Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zostanie uznany za spełniony jeśli
Wykonawca:
— złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru – Formularz nr 1 do
SIWZ
oraz wykaże, iż dysponuje:
— co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;
— co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych;
— co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej.
— bazą magazynowo – transportową (do, której wykonawca posiada tytuł prawny) usytuowaną na terenie
Gminy i Miasta Żuromin lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy.
na formularzu zgodnym z treścią formularza nr 4.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Częstotliwość odbioru odpadów segregowanych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe). Waga 10

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
GKMiZP.271.1.9.2015

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.12.2015 - 09:30
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IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 7.12.2015 - 9:45
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja przetargowa, wykonawcy,
inne zainteresowane osoby (zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy Pzp otwarcie ofert jest jawne).

7/11

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: IV kwartał 2016 r.
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
1.1 W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy PZP do oferty dołączyć należy:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Formularz nr 1);
2) Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta
Żuromin w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zgodnie z art. 9c ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
3) Wpis do rejestru, o którym mowa w art., 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2013
r, poz. 21 ze zm.) lub zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r o odpadach w związku z art. 233 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach lub zezwolenie
na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów w przypadku gdy wykonawca na podstawie art. 32 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r o odpadach w związku z art. 233 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach
zwolniony jest z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów.
3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, 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,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wg
Formularza nr 3.
UWAGA
Dowodami, o których mowa są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
2) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1;
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3) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi
wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 11.2), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów
4) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług lub robót
budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami –
wg Formularza nr 4,
5) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W sytuacji gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na
zasobach innych podmiotów (wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów), na zasadach określonych w
art. 26 ust 2b niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie
z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i
jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu.
Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
1.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP do oferty dołączyć należy:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; (Formularz nr 2);
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b a podmioty te brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt 11.2
Brak jakiegokolwiek z dokumentów żądanych przez zamawiającego spowoduje wykluczenie Wykonawcy z
postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP.
1.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
a) w pkt 11.2.2) do 11.2.4) i 11.2.6) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
b) w pkt. 11.2.5) i 11.2.7) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8,10 i 11 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1), zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
1.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
1) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) lub informacja o tym, że Wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej (Formularz nr 6)
Zgodnie z art. 24b ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej.
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Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt. 1 żądanych przez zamawiającego spowoduje
wykluczenie Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.
2. Inne dokumenty które należy dołączyć do oferty
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ)
2) Potwierdzenie wniesienia wadium
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
3.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną;
4) Stosowane pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo musi precyzować zakres umocowania i wskazywać
pełnomocnika. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
5) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem
umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3.2 Oferta wspólna:
a) W przypadku składania oferty przez wykonawców wy¬stępujących wspólnie (konsorcjum lub spółka cywilna
itp.), oferta tych wykonawców musi spełniać następujące wymogi:
— Oferta musi być przedstawiona jako jedna oferta uczestniczących podmiotów.
— Oferta (wraz z załącznikami oświadczeniami i dokumentami) winna być podpisana przez upoważnionego
Pełnomocnika (np. Lidera / przedstawiciela / partnera wiodącego).
— Pełnomocnik winien być upoważniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Upoważnienie do pełnienia funkcji Pełnomocnika wymaga podpisu
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie – upoważnienie /
pełnomocnictwo należy załączyć do oferty
— Oświadczenie i kopie dokumentów potwierdzające brak wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o
których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp podpisuje / są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez wykonawcę, którego zostały dołączone do oferty oświadczenie i kopie dokumentów.
b) Dokumenty wymagane w przypadku składania ofert wspólnych:
— Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu mogą być złożone
oddzielnie lub jako wspólne – spełnienie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
(Wyjątek stanowi warunek dot. posiadania uprawnień – warunek ten nie podlega sumowaniu w przypadku
wykonawców występujących wspólnie lub poleganiu na innych podmiotach, o których mowa w art. 26 pkt 2b
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych)
— Oświadczenie i dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania składają wszyscy
Wykonawcy składający ofertę wspólną.
— W przypadku spółki cywilnej dokumenty wymienione w pkt. 11.2.3) i 11.2.4) mają dotyczyć zarówno
wspólników spółki cywilnej, jak również i samej spółki cywilnej.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
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Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w
uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp, przysługuj ą środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.
2. Wykonawca ma prawo złożyć odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na niezgodne z przepisami
ustawy Pzp czynności podjęte w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
si ę niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopi ę odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać si ę z treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się w: – terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo
w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, – terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści
ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ, – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia – wobec czynności innych niż wyżej wymienione.
7. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli treść dotyczy treści
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu, lub jest udostępniona, wzywając Wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego.
8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła si ę Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.10.2015
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