Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Puszcza Mariańska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
o wartości szacunkowej zamówienia niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Przedmiot zamówienia:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Puszcza Mariańska”

W imieniu zamawiającego postępowanie przeprowadzi komisja przetargowa w składzie:
1. Przewodniczący komisji - Ilona Bogucka
2. Członek Komisji - Ryszard Detkiewicz
3. Sekretarz komisji - Anna Wiśniewska

Zatwierdzam :

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak
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Część 1. Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiającym jest Gmina Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza
Mariańska. Telefon (46) 831-81-51, faks (46) 831-81-18, e-mail : urzad@puszczamarianska.pl
Postępowanie oznaczone jest jako GKZK.271.1.2015. Wszelka korespondencja w tej
sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), a także w
oparciu o wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze
dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
1) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich można żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz
art. 39 – 46 Prawa zamówień publicznych.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia,
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru transportu i
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Puszcza Mariańska w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 poz.1399 z póżn. zm), z
zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku
Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie
uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 20122017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami, oraz przepisami Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Puszcza Mariańska zatwierdzonym
uchwałą Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej Nr VIII/39/2015 z dnia 11.05.2015
roku.
Kody Wspólnego Słownika Zamówienia
90500000-2 – usługi związane z odpadami
90512000-9 – usługi transportowe odpadów
90513100-7 – usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000-2 – usługi gospodarki odpadami
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
3. Wykonawca wskaże w ofercie instalację lub instalacje do przetwarzania odpadów
komunalnych, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, jest zobowiązany przekazać odebrane odpady. W przypadku
niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zebranych niepodlegających
przekazaniu do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego te odpady. Nie wskazanie instalacji
skutkuje odrzuceniem oferty.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać sie Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga
posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Puszcza Mariańska,
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz.U. z 2013 poz.1399 z późn. zm.)
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania usług w zakresie odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbierania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych z co najmniej 2300 nieruchomości w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie usług odbioru odpadów komunalnych wykonanych lub wykonywanych
w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie łącznej minimum- 800 Mg
rocznie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia, warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca:
a) będzie dysponował

co najmniej 4 osobami do realizacji niniejszego zamówienia
(2kierowców+2 ładowaczy) ,

b) będzie dysponował bazą magazynowo – transportową, której wyposażenie oraz
sposób funkcjonowania będzie zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122). Baza musi
być usytuowana w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Puszcza
Mariańska. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca
posiada tytuł prawny. Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób
uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Miejsce do parkowania
pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do
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gruntu. Miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych zlokalizowane na terenie bazy, muszą być zabezpieczone przed
emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników
atmosferycznych. Teren bazy magazynowo – transportowej musi być wyposażony
w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i
ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami
określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne. Baza magazynowo –
transportowa musi być wyposażona w: miejsca przeznaczone do parkowania
pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości
zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów
z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową – w
przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie
bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej konserwacji i naprawy
pojazdów, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą
wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy). Na
terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia
odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.
c) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do
odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej
jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, oraz
pojazdem specjalnym, służącym jako mobilny punkt zbierania odpadów
komunalnych,
4) sytuacji finansowej i ekonomicznej
Warunek zostanie spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości nie mniejszej niż 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy zł),
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia w wysokości nie
mniejszej niż 1.000 000,00 zł.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 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 mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia.
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
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7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień
publicznych,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
złożone prze Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Pzp oraz dokumenty.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa
następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o
udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 24 ust. 1 Prawo zamówień
publicznych,
2) aktualny odpis 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
3) aktualne
zaświadczenie
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, 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 ofert,
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatowości lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust.1 pkt 9 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
7) oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej lub o przynależności do
grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej grupy, składane w
trybie art. 26 ust. 2d ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
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2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 pkt 1 do 3 ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:
1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Puszcza Mariańska,
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na
rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający wymaga by wyżej wymieniony wykaz obejmował usługi odbioru
zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbioru selektywnie zebranych
odpadów komunalnych z co najmniej 2300 nieruchomości, z podaniem wartości
usługi. W przypadku wykazania kilku usług na ilości mniejsze niż wymagane,
wielkości wynikające z tych usług będą sumowane w celu potwierdzenia
spełnienia wymaganego warunku , o ile usługi podlegające zsumowaniu
wykonywane były lub są w tym samym roku kalendarzowym.
Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał się co najmniej jedną usługą, o
której mowa wyżej (lub kilka usług, podlegających
zsumowaniu
potwierdzających odbiór odpadów komunalnych w jednym roku kalendarzowym
łącznie z co najmniej 2300 nieruchomości).
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami,
a) dokument potwierdzający, że baza magazynowo-transportowa, którą dysponuje
Wykonawca usytuowana jest w gminie Puszcza Mariańska lub w odległości
nie większej niż 60 km od granicy gminy Puszcza Mariańska oraz że
Wykonawca posiada do niej tytuł prawny,
b) wykaz posiadanych co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do
odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy
przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji
kompaktującej, oraz pojazd specjalny, służący jako mobilny punkt zbierania
odpadów komunalnych,
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, niezależnie od
tego czy są one zatrudnione bezpośrednio przez Wykonawcę, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych prze nie czynności, oraz
informację o podstawie do dysponowania tymi osobami,
5) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień.
3. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:
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1) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzają wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert:
- dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy zł),
2) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia:
- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia w wysokości nie
mniejszej niż 1.000 000,00 zł,

4. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki.
1) oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy,
2) stosowne pełnomocnictwo wymaga podpisu prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z wykonawców , a dokumenty opisane w rozdz. VI.1 pkt 1-7
winny być złożone dla każdego partnera osobno.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt VI.1 składa. :
1) w przypadku pkt 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
2) pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania osoby, którego dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w
art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp.
Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3
powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy , złożone przed właściwym
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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.
Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione z zachowaniem terminów, o
których mowa odpowiednio w pkt 3 powyżej.
7. Postanowienia dotyczące składania dokumentów:
1) dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopi
poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do
podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”,
2) oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego,
3) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski,
4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości,
5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane
za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

VII. INRORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
1) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie. Pisma do Zamawiającego należy kierować na
adres podany w pkt I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu
46-831-81-18. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdzenia faktu otrzymania oświadczenia, wniosków, zawiadomień
oraz innych informacji przekazywanych za pomocą faksu,
b) Zamawiający dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą
elektroniczną
3) w przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne
Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z
wymienionych w niniejszej specyfikacji sposobów.
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2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z
Wykonawcami jest: Ilona Bogucka tel. (46) 831-81-51 we. 30, fax. (46) 831-81-18
w godzinach od 9.00 do 15.00.

3. Opis sposobu udzielenia wyjaśnień treści SIWZ
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych
warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, z zastrzeżeniem pkt 2). Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną
jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zmieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego.
2) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI
niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
3) ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o
którym mowa w rozdziale XI, po upłynięciu którego, Zamawiający może
pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
4) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
4. Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zamiany, w
tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone
zostaną na stronie internetowej Zamawiającego.
3) wszelkie modyfikacje, uzupełniania i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany
terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się
integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące
przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi
4) jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zamiany
treści ogłoszenia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas
niezbędny na wprowadzanie zmian o ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
5) jeżeli wprowadzona modyfikacja SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając
jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w
ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2
Prawo zamówień publicznych.
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6) niezwłocznie po zamieszczeniu w BZP „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia
zamieszczonego w BZP” Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 12 000 zł
słownie: dwanaście tysięcy zł.
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: – Urząd Gminy Puszcza
Mariańska– Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, oddział w Puszczy
Mariańskiej nr konta: 21929700050300078120120043 z adnotacją
„wadium” Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy
Puszcza Mariańska,
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest
zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1804),
4. Dowód wniesienia wadium ( oryginał ) należy załączyć do oferty.
5. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin
uznania na rachunku Zamawiającego.
6. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych
zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp.
7. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej
specyfikacji form wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w
postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
8. Zwrot wadium:
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem pkt 6,
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy,
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego,
5) 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
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oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę,
6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 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,
7) Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
oraz spełnianie przez oferowane, usługi wymagań określonych przez
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania
oferty,
8) Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane
wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:
● odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
● nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
● zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania samodzielnie, zawiadamiając o
tym Zamawiającego.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Przygotowanie oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku
polskim, pismem czytelnym. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych
muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający
będzie opierał się na tekście przetłumaczonym,
2) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
3) oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy wymagają podpisu
osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym,
zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa,
4) oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego,
5) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia,
załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji,
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6) dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz
przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać
informację i dane określone w tych dokumentach,
7) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby podpisującej ofertę,
8) wszystkie strony powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty,
9) w przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być
udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone
klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (Dz.
U.z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)
2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej
podmioty gospodarcze (konsorcja / spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z
wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie należy
załączyć do oferty.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4) jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie
wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed
podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym termonie złożenia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez
wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może
być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
3. Sposób zaadresowania ofert:
1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w
sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2) koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do
Zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i
opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w
następujący sposób:
`

„Oferta na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Puszcza Mariańska” nie otwierać przed
dniem 28.05.2015r do godz. 9.30
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3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z
nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z
wymaganych informacji.
XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia: 28.05.2015r. do godz. 9.30
W siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Puszcza Mariańska
ul. Papczyńskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska
pok. nr 8 (sekretariat)
2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
Oferty zostaną otwarte dnia: 28.05.2015r. o godz. 945 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Puszcza Mariańska
ul. S. Papczyńskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska
w sali USC Urzędu Gminy Puszcza Mariańska (parter budynku)
3. Z uwagi na jawność ofert od chwili ich otwarcia ewentualnie ich udostępnienie
odbywać się będzie według następujących zasad:
1) Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o udostępnienie treści
wskazanej oferty,
2) Zamawiający ustali termin, miejsce i sposób udostępnienia oferty o czym
niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot Zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania
ofertą).
Cenę za wykonanie przedmiotu Zamówienia należy przedstawić w „formularzu
ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych
warunków Zamówienia.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Kryteria oceny ofert – Zamawiający uzna za spełniające wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
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1) oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
 Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami
Zamawiającego,
4) wniesiono poprawnie wadium,
2. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert,
stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do
najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie
każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium oferta otrzyma maksymalna
ilość punktową ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane
odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty
dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację:
punktacja 0-100 (100%-100 pkt).
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu
kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:
Lp. Kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie można
otrzymać oferta za dane kryterium

1.

97 punktów

2.

Znaczenie
procentowe
kryterium
Cena oferty brutto 97%
w PLN (C)
Aspekt
3%
środowiskowy

3 punkty

LP= C + Aspekt środowiskowy

4.1 Kryterium cena
Szczegółowy opis wzoru:
Cena 97% C = (Cmin./C oferty)*100 x waga 97%
Objaśnienia:
C-ilość punktów dla danej oferty, C min. – cena najtańszej oferty, C oferty – cena
danej oferty brutto, 97% - waga kryterium wyboru.
4.2 Aspekt środowiskowy
Posiadanie pojazdów spełniających normę emisji spalin min. EURO 5:
- w ilości 1 pojazd spełniający w/w wymagania oznacza otrzymanie 1 pkt,
- w ilości 2 pojazdów spełniających w/w wymagania oznacza otrzymanie 2 pkt,
- w ilości 3 pojazdów spełniających w/w wymagania oznacza otrzymanie 3 pkt.
Wykonawca w celu potwierdzenia norm emisji spalin zobowiązany jest do
przedłożenia wraz z ofertą zaświadczeń ze stacji kontroli pojazdów w tym zakresie.
Nie przedłożenie zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów skutkować będzie nie
przyznaniem punktów w tej kategorii oceny ofert.
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5. Oferta wypełniająca w najważniejszym stopniu wymagania określone w kryterium
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom wypełniającym
wymagania
kryterialne
przypisana
zostanie
odpowiednio
mniejsza
(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość
punktowa oferty.
6. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja Zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy,
którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
7. Zamawiający dla potrzeb oceny ofert, której wybór prowadziłby do powstania
obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia
towarów, doliczony do przedstawionej w niej ceny należy podatek od towarów i
usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z
uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz
danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą
ofertę.
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi
Wykonawców podając w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz
uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny i łączna punktację,
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie
będzie miało miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,
4) termin po upływie którego, możliwe będzie zawarcie umowy.
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
1) zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na
tablicy ogłoszeń,
2) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (www.puszczamarianska.pl)
5. O unieważnieniu postępowania o udzielnie Zamówienia publicznego Zamawiający
zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie Zamówienia – w przypadku unieważnienia
postępowania przed upływem terminu składania ofert,
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2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. W przypadku unieważnienia postępowania o u dzielenie zamówienia, zamawiający
na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu
zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
1) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą
elektroniczną, lub
2) w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,
3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie
odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy, możliwe jest
zawarcie umowy przed upływem w/w terminów.
8. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego
Wykonawcę.
9. W przypadku, gdy okaże się że Wykonawca, którego oferta została wybrana
będzie uchyla się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej
oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
które służyć będzie pokryciu kosztów z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane
będzie wniesienie, w określonym terminie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości: 5% ceny oferowanej przedstawionej
przez Wykonawcę.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku
następujących formach:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Urząd Gminy Puszcza Mariańska
– Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, oddział w Puszczy Mariańskiej nr
21929700050300078120120043 z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania
umowy – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Puszcza
Mariańska”
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
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4.
5.
6.

7.

8.

9.

5) w poręczeniach udzielnych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014, poz. 1804).
Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz:
Urząd Gminy Puszcza Mariańska, 96-330 Puszcza Mariańska, ul. S. Papczyńskiego 1
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Jeżeli o udzielenie Zamówienia ubiegają sie wykonawcy występujący wspólnie,
ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
Jeżeli wyłoniony Wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia,
należytego wykonania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że
zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania
Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do art. 151. ustawy prawo
zamówień publicznych.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1 zostanie
zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.

10. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wartość umowy ulegnie zwiększeniu
Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni
od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.
11. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz z
powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do
zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za
wykonane usługi.
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWNIA O UDZIALE ZAMÓWIENIA

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu
przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotem, jeżeli mają lub miały interes w
uzyskaniu niniejszego Zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę
organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
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2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje
4. W przypadku:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie Zamówienia, lub
2) zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować o nich Zamawiającego. W przypadku uznania zasadności
przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynności albo dokona czynności
zaniechanej, informując o tym wykonawców.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazać okoliczności faktycznie i prawne
uzasadniając wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą
elektroniczną, lub
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamówienia.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6, 7 wnosi się w terminie 5
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia.
2) 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu Zamówienia.
10. Odłownie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
11. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającego przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem
lub drogą elektroniczną.
12. Brak przekazania Zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz terminie
określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucania odwołania przez Krajową
Izbę Odwoławczą.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert.
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14. W przepadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia.
15. Kopię odwołania Zamawiający:
1) przekaże niezwłocznie innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o
udzielenie Zamówienia,
2) zamieści również na stronie internetowej www.puszcza-marianska.pl, jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wzywając Wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego.
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego Wykonawca wnosi w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopi odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, a
jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie
zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.
20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI
Prawa zamówień publicznych, „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do art.198g
ustawy Pzp.
XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert
od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem
dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników
postępowania.
2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasadach:
1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
3) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika
Zamawiającego,
4) Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert,
za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obraz,
5) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego, w czasie godzin
jego pracy.
3. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześlę kopię protokołu lub załączników
pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn
technicznych przesłanie kopii dokumentów będzie znacząco utrudnione Zamawiający
poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być
udostępnione.
4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy Zamawiający
wykonuje odpłatnie (50 groszy za 1 stronę).
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5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks Cywilny.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu i wydane na jej
postępowaniu i wydane na jej podstawie akty wykonawcze.
Część 2.Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
I. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKŁADANIE
OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
II.OKREŚLENIE
MAKSYMALNEJ
LICZBY
WYKONAWCÓW,
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Z

KTÓRYMI

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
III. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH O
KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 I 4, ORAZ
OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 Pzp.
IV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V.ADRES
POCZTY
ELEKTRONICZNEJ
LUB
STRONY
INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJĄCEGO JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną - adres strony internetowej
na której zamieszczone będzie ogłoszenie, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz
inne informacje wymagane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych:www.puszczamarianska.pl
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich
bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.
VII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Nie dotyczy postępowania.
VIII. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT
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Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
IX. POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 29 UST. 4
Nie dotyczy postępowania.
Część 3.Szczególne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
I.OKREŚLENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE MOGĄ NIE BYĆ POWIERZONE
PODWYKONAWCĄ, ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie określa części zamówienia, które nie mogą być powierzone Podwykonawcom.

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Formularz ofertowy – zał. nr 1,
Wzór umowy z Wykonawcą - zał. nr 2,
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3,
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
- zał. nr 4,
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych - zał. nr 5,
Wykaz wykonywanych usług - zał. nr 6,
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia - zał. nr 7,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 8,
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – zał. nr 9,
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - zał. nr 10,
Wykaz nieruchomości zamieszkałych – zał. nr 11,
Wykaz osób do kontaktu z Zamawiającym - zał. nr 12.
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