Gmina
Iwonicz-Zdrój
Znak sprawy WZ08.271.11.2014

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 ze zm.) o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niŜ kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Iwonicz – Zdrój
Al. Słoneczna 28
38-440 Iwonicz - Zdrój
fax: 13 43 502 12

zamierza udzielić zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”.

Zatwierdzam

Zamawiający oczekuje, Ŝe Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych. Wykonawca
ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, przedłoŜenia oferty nie w pełni
odpowiadającej pod kaŜdym względem zbiorowi dokumentów przetargowych.
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ROZDZIAŁ I
1. Zamawiający:
Gmina Iwonicz-Zdrój
Al. Słoneczna 28
38-440 Iwonicz - Zdrój
tel: 13 43 502 12
fax: 13 43 502 12
REGON: 370440548
NIP: 684-23-56-947
strona internetowa http://www.iwonicz-zdroj.pl/

2. Tryb udzielenia zamówienia:
2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), dalej w tekście
ustawa Pzp o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niŜ kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień
publicznych.
2.2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 oraz
art. 39-46 ustawy Pzp.
2.3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2013 r., poz. 231);
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do Euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz.1650);
c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93
z późniejszymi zmianami), jeŜeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

3. Opis zamówienia pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”.
3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Odpady będą odbierane z terenu gminy Iwonicz-Zdrój, szacunkowa liczba mieszkańców od
których odbierane będą odpady komunalne to 11015 (wg złoŜonych deklaracji 8755 osób)
mieszkańców (mieszkających stale i czasowo) zamieszkujących w ok. 2197 nieruchomościach w
obrębie miasta Iwonicz-Zdrój oraz trzech sołectw: Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka. Na terenie
Gminy znajduje się 20 budynków wielomieszkaniowych.
2. Zbiórką objęty zostanie teren całej gminy według uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą tras przejazdu - mapa poglądowa w naniesionymi trasami przejazdu samochodów
określono w załączniku nr 5 (mapa z trasami przejazdu). Długość jednorazowej trasy przejazdu
po obszarze całej gminy szacuje się na 45 km.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie:
1) Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych
w workach i pojemnikach wystawionych na trasie odbioru z nieruchomości zamieszkałych
w ilości ok 1400 Mg,
2) Segregowanych odpadów komunalnych, gromadzonych w sposób selektywny
w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach wystawionych na trasie odbioru,
podanych poniŜej rodzajów odpadów w ilości ok 350 Mg
a) tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, drobny metal, papier i tektura, (kod 20
01 39, 15 01 02, 15 01 01, 20 01 40, 20 02 03),
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b) Szkło i opakowania ze szkła (kod 20 01 02, 15 01 07)
3) Pozostałych odpadów wyszczególnionych poniŜej
a) odpadów wielkogabarytowych ( kod 20 03 07),
b) przeterminowanych leków (kod 20 01 32),
c) zuŜytych opon (kod 16 01 03),
d) baterii i akumulatorów (kod 20 01 34),
e) odpadów budowlanych i rozbiórkowych (kod 17 09 04),
f) popiołu (kod 20 01 99),
g) odpadów zielonych (kod 20 02 01),
h) zanieczyszczonych odpadów opakowaniowych (kod 15 01 10).
4. Oznakowanie worków i pojemników:
1) Zmieszane odpady niesegregowane:
a) opisany kontener,
b) worek lub pojemnik z białą nalepką umieszczoną w widocznym miejscu,
2) odpady segregowane: Tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, drobny metal, papier
i tektura:
a) opisany kontener,
b) worek lub pojemnik z Ŝółtą nalepką umieszczoną w widocznym miejscu,
3) odpady segregowane: szkło i opakowania ze szkła,
a) opisany kontener,
b) worek lub pojemnik z zieloną nalepką umieszczoną w widocznym miejscu.
5. Częstotliwość wywozu poszczególnych frakcji odpadów od właścicieli budynków
jednorodzinnych:
1) odpady mieszane niesegregowane gromadzone w workach i pojemnikach:
a) 4 razy w miesiącu w mieście Iwonicz-Zdrój,
b) 2 razy w miesiącu w sołectwach Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka,
2) odpady segregowane: tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, drobny metal, papier i
tektura gromadzone w workach lub pojemnikach:
a) 2 razy w miesiącu w miejscowościach Iwonicz-Zdrój, Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka,
3) odpady segregowane: Szkło i opakowania ze szkła:
a) 1 raz na dwa miesiące w miejscowościach Iwonicz-Zdrój, Iwonicz, Lubatowa,
Lubatówka.
6. Częstotliwość wywozu poszczególnych frakcji odpadów od budynków wielomieszkaniowych:
1) Odpady mieszane niesegregowane gromadzone w workach i pojemnikach:
a) 1 raz w tygodniu.
2) Odpady segregowane: tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, drobny metal, papier
i tektura, gromadzone w workach lub pojemnikach:
a) 2 razy w miesiącu.
3) Odpady segregowane: szkło i opakowania ze szkła gromadzone w workach lub
pojemnikach:
a) 1 raz na dwa miesiące.
7. Częstotliwość wywozu pozostałych odpadów:
1) odpady zielone- 8-krotny wywóz kontenera KP7,
2) odpady wielkogabarytowe - 2 razy w okresie obowiązywania umowy,
3) przeterminowane leki- 9 raz w okresie obowiązywania umowy (opróŜnianie pojemnika 100
l),
4) baterie i akumulatory- 1 raz w okresie obowiązywania umowy,
5) zuŜyte opony- 2 razy w okresie obowiązywania umowy,
6) odpady budowlane i rozbiórkowe- 15- krotny wywóz kontenera KP7,
7) popiół- 4 razy w okresie obowiązywania umowy,
8) zanieczyszczone odpady opakowaniowe -1 raz w okresie obowiązywania umowy.
8. Miejsce odbioru poszczególnych frakcji odpadów:
1) Odpady niesegregowane i segregowane gromadzone w workach i pojemnikach gromadzone
będą na posesjach wzdłuŜ tras oznaczonych na mapie poglądowej umieszczonej
w załączniku nr 5,
2) Odpady powstająca w budynkach wielomieszkaniowych gromadzone będą w pojemnikach
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i kontenerach umieszczonych w obrębie danej nieruchomości; (Iwonicz-Zdrój: ul.
Piwarskiego 20, 22, 24, ul. Rąba 10, 12, 18, ul. Partyzantów 3, 5, ul. Słoneczna 4, 6, 8,
10, 14, 16, ul. Plac Dietla 3; ul. Kulczyńskiego 4; Iwonicz: ul. Zadwór 8, 9, 10, 11, 12,)
3) Odpady wielkogabarytowe, zuŜyte opony, popiół - gromadzone wzdłuŜ tras oznaczonych
na mapie poglądowej umieszczonej w załączniku nr 5,
4) Przeterminowane leki, baterie i akumulatory, odpady zielone, odpady budowlane i
rozbiórkowe, zanieczyszczone odpady opakowaniowe - odebrane z miejsca uzgodnionym
z zamawiającym.
9. Wykonawca zapewni odbiór odpadów gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach typu
dzwon umieszczonych na terenie gminy. Na terenie gminy znajduje się 48 (20 szt. na szkło, 28 szt.
na papier, tworzywa sztuczne i metal) pojemników rozstawionych są wzdłuŜ taras przejazdu
oznaczonych na mapie poglądowej umieszczonej w załączniku nr 5. Zamawiający przewiduje 10
–krotne opróŜnianie wszystkich kontenerów ze szkłem oraz 16- krotne opróŜnianie wszystkich
kontenerów z tworzywami sztucznymi w trakcie obowiązywania umowy.
10. Wykonawca po kaŜdorazowej zbiórce odpadów gromadzonych w workach, zobowiązany jest
informować Zamawiającego o ilości oraz miejscach odebranych worków nie oznaczonych nalepką
z kodem kreskowym.
11. Zaleca się Wykonawcy zapoznanie z warunkami terenowymi panującymi na trasach przejazdu
oraz miejsc odbioru odpadów z nieruchomości wielomieszkaniowych.
12. Zamawiający nie dopuszcza odbioru odpadów w niedziele i święta.
13. Odpady odbierane będą w dniach ustalonych w harmonogramie w godzinach od 800 do 1800
14. Odpady odbierane z terenu gminy gromadzone będą w następujących urządzeniach:
1) Pojemniki na odpady o pojemności 50 l, 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l,
2) worki o pojemności 60l, 80 l, 120 l,
3) pojemniki „dzwony” o pojemności 1500 l, 2500 l,
4) kontenery typy KP 7.
15. Zamawiający posiada porozumienie międzygminne z Gminą Krosno w sprawie zagospodarowania
odpadów komunalnych i zielonych, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest przekazywać
wszystkie zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie – koszt zagospodarowania odpadów spoczywa
na Wykonawcy.
16. Wykonawca zebrane odpady zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, zwłaszcza art. 9e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
hierarchią sposobów postępowania z odpadami określonej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz.U. 2013r., poz. 21). Przy zagospodarowaniu odpadów naleŜy zachować wymogi
określone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego,
zwłaszcza dotyczące właściwości miejscowej Regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych oraz konieczności przekazywania do niej odebranych zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania tj. do.: Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów
Komunalnych w Krośnie usytuowanej przy ul. Białobrzeskiej 108.
17. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania
odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami o której mowa w art. 17
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 r., poz. 21).
18. Wykonawca obowiązany jest do porządkowania tereny w miejscu gromadzenia odpadów w
przypadku jego zanieczyszczenia.
19. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane odbiorem i transportem
odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
20. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi
odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. zbiórki
odpadów, ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno- prawnych
związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy
prowadzącemu działalność z zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
21. JeŜeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników lub
kontenerów wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego
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naleŜy do Wykonawcy.
22. Wykonawca powinien posiadać pojazdy słuŜące do świadczenia usługi zgodne z wymogami
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z
2013 r. poz. 122). Pojazdy muszą być oznakowane, sprawne technicznie, ubezpieczone oraz
spełniające wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego w ilości niezbędnej do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
23. Wykonawca w kaŜdym pojeździe słuŜącym do zbiórki odpadów powinien posiadać system GPS
celem identyfikacji trasy przejazdu.
24. Wykonawca do 7 dni od podpisania umowy jest zobowiązany:
a) umoŜliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli bazy transportowo-magazynowej, czyli
stanu ilościowego posiadanych pojazdów, wyposaŜenia tych pojazdów, oraz poprawności
działania systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego,
b) zainstalować na wskazanym przez Zamawiającego stanowisku komputerowym
oprogramowania pozwalającego na bieŜący odczyt monitoringu o połoŜeniu pojazdów i
miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów w celu
prawidłowości świadczenia usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia,
c) przekazać Zamawiającemu szczegółowy wykaz sprzętu, którego Wykonawca będzie uŜywał
do realizacji zamówienia.
25. Wykonawca powinien posiadać odpowiednio usytuowaną i wyposaŜoną bazę magazynowo –
transportową – (przez cały okres obowiązywania umowy) zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
26. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymagań z art. 9 d ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z
późn. zm.).
27. Wykonawca ma obowiązek sporządzania i przekazywania Zamawiającemu:
1) comiesięcznych raportów dołączanych do faktury określających ilość wywiezionych odpadów
wszystkich frakcji odebranych w danym miesiącu rozliczeniowym.
2) kwartalnego sprawozdania zgodnie z rozdziałem 4b art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późń. zm.) według
wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja
w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych
nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630 z późn. zm.).
28. Zamawiający odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania
poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca sporządzi do 6 dni od podpisaniem
umowy szczegółowy harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój z podziałem
na miejscowości, który to musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.
29. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność i zamknięcie drogi), gdy nie jest moŜliwa
realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie kaŜdorazowo
uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i moŜe polegać w szczególności na
wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz
innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują dodatkowe
wynagrodzenie.
30. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia przez cały okres wykonywania usługi wszystkich
wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących odbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych.
31. Wykonawca zapewni Zamawiającemu oraz właścicielom nieruchomości zamieszkałych
moŜliwość kontaktu telefonicznego z jego przedstawicielem- co najmniej w dniach roboczych od
godz. 700 do 1500.
32. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji w terenie w celu zapoznania się z trasami przejazdu oraz
warunkami terenowymi występującymi na trasach przejazdu w róŜnych porach roku.
33. Wykonawca zobowiązany jest dostosować pojazdy do zbierana odpadów do nośności nawierzchni
dróg na trasach przejazdu.
34. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich odpadów zmieszanych, niesegregowanych
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oraz selektywnie zbieranych w workach zarówno oznaczonych nalepką jak i nieposiadającym
takiej nalepki, jednocześnie zawiadamiając o tym Zamawiającego podając miejsce zabrania
nieoznakowanego worka.
35. Wykonawca zobowiązany jest dostosować pojazdy przeznaczone do odbierana odpadów
komunalnych do parametrów dróg, placów manewrowych, wymiarów bram wjazdowych,
poszczególnych zasobni itp. znajdujących się na terenie RIPOK w Krośnie. Zamawiający nie
posiada informacji o ww. parametrach.
3.2. Dane Ogólne
Powierzchnia gminy 45,5 km2
Zestawienie ilości mieszkańców oraz budynków (stan na dzień 30 IX 2014 r.)
L.p.
Nazwa
Liczba
Liczba budynków
Liczba budynków
miejscowości
mieszkańców
jednorodzinnych
wielorodzinnych
Iwonicz-Zdrój
1813
351
15
1.
Iwonicz
4382
918
5
2.
Lubatówka
1201
250
0
3.
Lubatowa
3619
678
0
4.
Razem
11015
2197
20
Przewidywana (szacunkowa) ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania na rok 2015 z terenu całej gminy
L.p. Rodzaj odpadów
Kod odpadów
Masa odpadów [Mg]
1.
Zmieszane odpady niesegregowane
20 01 01
1400
20 02 03
2.
Odpady zbierane selektywnie (papier, plastik,
20 01 39
350
tworzywa sztuczne, drobny metal, szkło,
15 01 02
opakowana ze szkła)
20 01 02
15 01 07
15 01 01
20 01 40
3.
Odpady budowlane i rozbiórkowe
17 09 04
20
4.
Odpady zielone
20 02 01
10
5.
Przeterminowane leki
20 01 32
0,5
6.
ZuŜyte opony
16 01 03
15
7.
Popiół
20 01 99
50
8.
Odpady wielkogabarytowe
20 03 07
40
9.
Zanieczyszczone odpady opakowaniowe
15 01 10
1

Ilość mieszkańców gminy na podstawie złoŜonych deklaracji (stan na dzień 25 XI 2013 r.)
L.p.

Nazwa miejscowości

Ilość osób
segregujących
odpady

Ilość osób
niesegregujących
odpady

Razem

1.

Lubatowa

2848

106

2954

2.

Lubatówka

929

86

1015

3.

Iwonicz

2889

443

3332

4.

Iwonicz-Zdrój

1276

178

1454

Razem

7942

813

8755

UWAGA !!
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym przygotuje harmonogram wywozu odpadów
komunalnych z terenu Gminy Iwonicz – Zdrój z podziałem na miejscowości tj.: Iwonicz-Zdrój,
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Iwonicz, Lubatówka i Lubatowa w terminie 6 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram
będzie stanowił integralną część umowy.
UWAGA!!!
W przypadku uŜycia w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami) nazw własnych,
technologii, narzędzi, materiałów itp. naleŜy je traktować jako przykładowe mające na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy.
Technologia, narzędzia i materiały do wykonania zamówienia naleŜy przyjmować w kategorii jakości
nie niŜszej (równowaŜnej) niŜ ta wskazana w SIWZ i załącznikach do niej.
Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu na którym będzie świadczona usługa i
zapoznał się z przedmiotem zamówienia.
3.3. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.
4. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek zostanie spełniony jeŜeli Wykonawca, wykaŜe, iŜ posiada:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Gminy
Iwonicz-Zdrój, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późń. zm.),
b) aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych.
Na potwierdzenie powyŜszego, naleŜy złoŜyć odpowiednie dokumenty.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym będzie złoŜenie przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy –
zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
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3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym będzie złoŜenie przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy –
zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym będzie złoŜenie przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy –
zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym będzie złoŜenie przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy –
zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
5.2. Wykonawca moŜe polegać (jeŜeli dotyczy) na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (jeŜeli dotyczy) tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
5.2.1. Zobowiązanie (jeŜeli dotyczy) naleŜy złoŜyć w oryginale, zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą
oraz stanowiskiem UZP zobowiązania podmiotów trzecich do udostępnienia zasobów, złoŜone
w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę nie spełniają
wymogu formy pisemnej. Jedynie złoŜenie oryginału dokumentu zawierającego podpis osoby
uprawnionej, pod treścią oświadczenia spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania,
określonej w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp (Informator UZP 2/2012).
5.3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymienionych w pkt 5.1. podpunktach 1-5 na
podstawie złoŜonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wymienionych w ust. 5 i ust. 6
specyfikacji wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród
ofert niepodlegających odrzuceniu.
5.4. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać:
Brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.
1 ustawy Pzp.
5.5. Oferta niepodlegająca odrzuceniu musi spełniać następujące warunki:
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- jest zgodna z ustawą;
- jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŜeniem art. 87
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
- jej złoŜenie nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- nie zawiera raŜąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- nie została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- nie zawiera błędów w obliczeniu ceny;
- została złoŜona przez wykonawcę, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
- nie jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.
W myśl art. 87 ust. 2 pkt 3. ustawy Pzp, zamawiający poprawia w ofercie: inne omyłki
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
6.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu
lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 2
ustawy Pzp, zamawiający Ŝąda, dostarczenia przez wykonawcę następujących dokumentów:
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na druku stanowiącym
załącznik nr 2 do specyfikacji; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie
złoŜone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub oświadczenie złoŜone (podpisane) przez kaŜdego z Wykonawców składających
ofertę wspólną – jedynie w sytuacji jeśli kaŜdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie);
2) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w ust. 5 pkt 5.1
ppkt 1 - dokumentu - potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.:
- wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Gminy IwoniczZdrój,
- aktualnego zezwolenia na transport odpadów komunalnych,
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, warunek musu spełnić Wykonawca realizujący ten zakres na które wymagane jest
zezwolenie albo wszyscy ci wykonawcy );
6.2.
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, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający Ŝąda,
dostarczenia przez wykonawcę następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, sporządzonym na druku stanowiącym
załącznik nr 3 do specyfikacji (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe
dokumenty dla kaŜdego z nich);
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2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej jeŜeli 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 Pzp,
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich);
6.3. Wykonawca wraz z ofertą oprócz dokumentów ww. składa informację o tym, Ŝe nie naleŜy
do grupy kapitałowej (sporządzoną na druku stanowiącym załącznik nr 3a do specyfikacji),
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo listę
podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, (w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą
być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich);
6.3.1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę
kapitałową rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym równieŜ tego przedsiębiorcę.
Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp wykonawcy podlegają
wykluczeniu, gdy naleŜąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.),
złoŜyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu,
chyba Ŝe wykaŜą, Ŝe istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej
konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.4. JeŜeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów (jeŜeli dotyczy) na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, zamawiający nie Ŝąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 6 pkt 6.2.
6.5. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2 ppkt 2):
- składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
6.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.5 lit. a). powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.7. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.5 lit a), zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby uprawnione do
reprezentacji, złoŜone przed notariuszem, 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 - dokument powinien być wystawiony w terminie jak w pkt 6.6.
6.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŜe
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
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którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu.
6.9. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 6.1. (oświadczenie z pkt 6.1. ppkt 1,
oświadczenie/informację z pkt 6.3 - naleŜy złoŜyć w oryginale) i pkt 6.2. są składane w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy
Pzp,
kopie
dokumentów
dotyczących
wykonawcy
za
zgodność
z oryginałem potwierdza Wykonawca a dokumenty dotyczące podmiotu za zgodność z
oryginałem potwierdza ten podmiot, którego dokumenty dotyczą. Zamawiający moŜe Ŝądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
złoŜona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni:
1) spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złoŜyć dokumenty potwierdzające spełnianie
tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 5 i 6 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) złoŜyć w ofercie pełnomocnictwo ustanawiającego pełnomocnika w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii,
Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców
wchodzących w skład konsorcjum,
3) przed podpisaniem umowy na Ŝądanie dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę
regulującą współpracę,
4) Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum:
a) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upowaŜniała jednego
z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności
związanych z realizacją umowy,
b) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych
zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
c) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia,
d) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,
e) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie
realizacji zamówienia.
5) Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację
zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez
umowę konsorcjum regulują przepisy kodeksu cywilnego.
6) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.11. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy wraz z ofertą nie złoŜyli wymaganych w niniejszym
ustępie oświadczeń i dokumentów lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złoŜyli
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania.
ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później
niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
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7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami:
1) W prowadzonym postępowaniu zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą
elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy przekazują pisemnie na adres podany w rozdziale I, faksem na nr 13 43 502 12
lub mailem (sekretariat@iwonicz-zdroj.pl do wiadomości jacek.rygiel@iwonicz-zdroj.pl).
2) W przypadku gdy zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem czy mailem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę domniemywa
się, Ŝe pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany, podany przez wykonawcę,
numer faksu lub adres mail zostało doręczone w sposób umoŜliwiający mu zapoznanie się z
tym pismem.
4) PowyŜsze zasady porozumiewania się nie będą miały zastosowania do dokumentów,
oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez
Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, ze względu na konieczność zachowania
formy tychŜe oświadczeń lub dokumentów przewidzianej w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.
2013r., poz. 231) lub przepisów Kodeksu Cywilnego w przypadku pełnomocnictwa.
Do porozumiewania się z Wykonawcami upowaŜnione są następujące osoby:
W sprawach przedmiotu zamówienia:
Pan Wojciech Klimkiewicz
W sprawach proceduralnych:
Pan Jacek Rygiel
Godziny pracy Zamawiającego od 07:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.
7.1. Tryb udzielania wyjaśnień:
1) Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie (lub faksem) na adres Zamawiającego.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2) JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyŜej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień bądź pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na
stronie internetowej www.bip.iwonicz-zdroj.pl.
5) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający
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6)

7)

8)

9)

przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, oraz zamieszcza na stronie internetowej www.bip.iwonicz-zdroj.pl.
JeŜeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert o czas niezbędny do
wprowadzenia zmian w ofertach, jeŜeli jest to konieczne.
Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie
internetowej www.bip.iwonicz-zdroj.pl.
JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej
www.bip.iwonicz-zdroj.pl a takŜe zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych.

8. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
9. Termin związania ofertą:
1) Wynosi 30 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania
ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
10. Opis sposobu przygotowywania ofert:
1) Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę. JeŜeli Wykonawca przedłoŜy więcej niŜ
jedną ofertę, wszystkie jego oferty zostaną odrzucone z postępowania.
UWAGA!
Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę
samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako
składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z Jego udziałem zostaną
odrzucone.
2) Ofertę składa się pod rygorem niewaŜności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraŜa zgody
na złoŜenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.
3) Oferta musi zawierać informacje, których zakres Zamawiający określił w załączonym
Formularzu „Oferty”. Zaleca się zastosowanie formularza przygotowanego przez
Zamawiającego oraz pozostałych załączników. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
4) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do zaciągania
zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów.
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Ponadto Wszystkie strony oferty i załączników zawierające jakąkolwiek treść muszą być
podpisane lub parafowane przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli
Wykonawcy (w celu skutecznego potwierdzenia za zgodność z oryginałem złoŜonych kopii
dokumentów wymagana jest formuła „za zgodność z oryginałem” lub inna toŜsama
znaczeniowo), upowaŜnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy,
zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwie. Stosowne pełnomocnictwo (oryginał
lub notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia) musi być dołączone do
oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
5) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w
art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku na Formularzu oferty, jak równieŜ w innych
dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy”
naleŜy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika.
6) Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem własnoręcznym osoby lub osób podpisujących ofertę.
7) Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów,
oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych kopii.
8) Oferta musi być przygotowana czytelnie, w języku polskim (maszynopis, wydruk komputerowy,
ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem). Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
9) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
10) Zaleca się aby wszystkie kartki oferty, w kolejności wskazanej niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (pkt 10.1.), były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający
moŜliwości dekompletacji zawartości oferty. Zaleca się aby kaŜda kartka oferty była opatrzona
kolejnym numerem, w prawym dolnym rogu strony.
11) Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca
zastrzegł, nie później niŜ w terminie składania ofert, Ŝe nie mogą być udostępnione – muszą
być opatrzone klauzulą: „nie udostępniać – informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)
i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały lub wskazać we
formularzu ofertowym nr stron dokumentów zastrzeŜonych.
12) Ofertę naleŜy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Na opakowaniu
oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego naleŜy, poza nawą wykonawcy,
zamieścić następującą informację:
Gmina Iwonicz – Zdrój
Al. Słoneczna 28
38 -440 Iwonicz – Zdrój

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój

powstałych na

nieruchomościach zamieszkałych”.
Oraz
„Nie otwierać przed dniem 28.11. 2014 r. godz. 11:30”

W przypadku braku ww. informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia,
a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia
ofert.
13) W przypadku złoŜenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyraŜone w
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innych walutach niŜ PLN (np. wykazy robót, usług, dane finansowe), Zamawiający, jako kurs
przeliczeniowy waluty przyjmie:
a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
b) jeŜeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę
przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym
zostanie on opublikowany.
14) Zmiany lub wycofanie złoŜonej oferty:
a) Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złoŜonej oferty są skuteczne tyko wówczas, gdy zostały dokonane przed
upływem terminu składania ofert.
b) Zmiany, poprawki złoŜonej oferty muszą być złoŜone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające
zmiany, poprawki naleŜy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku
złoŜenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) kaŜdej „ZMIANY” naleŜy dodatkowo opatrzyć
napisem „ZMIANA Nr…..”
c) Wycofanie złoŜonej oferty następuje poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie
naleŜy złoŜyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie naleŜy dodatkowo
opatrzyć dopiskiem „WYCOFANE”.
d) W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające
oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez
otwierania.
e) Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem
kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
10.1.

Zawartość oferty:

Oferta powinna zawierać:
- formularz oferty wykonania zamówienia, (załącznik nr 1),
- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,(załącznik nr 2),
- oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, (załącznik nr 3),
- oświadczenie/informacja Wykonawcy o grupie kapitałowej, (załącznik nr 3a),
- dokumenty i pozostałe oświadczenia wskazane w ust. 6 niniejszej specyfikacji,
- pisemne zobowiązanie - jeŜeli dotyczy,
- stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upowaŜnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio ze złoŜonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do
reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
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1) Oferty naleŜy składać w siedzibie zamawiającego: Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju; Al.
Słoneczna 28; 38-440 Iwonicz-Zdrój w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter) w terminie do dnia
28.11.2014 r. do godz. 11 00.
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą
niezwłocznie zwrócone.
2) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju; Al.
Słoneczna 28; 38-440 Iwonicz-Zdrój w pokoju nr 103 w
dniu 28.11.2014 r.
o godz. 11 30.
3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4) Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, informacje
dotyczące ceny, a takŜe inne informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Informacje, o których mowa powyŜej zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
5) Tryb ogłoszenia wyników przetargu:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru
oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa powyŜej równieŜ na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie (na tablicy ogłoszeń).
12. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty (za całość zamówienia)
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ- ta kwota będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego.
2. Cenę zawartą w ofercie naleŜy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632
Kodeksu cywilnego. Cenę ofertową naleŜy wyliczyć zgodnie z postanowieniami formularza
ofertowego oraz niniejszych zapisów. Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto za
całość zamówienia.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie stanowiło podstawę do rozliczeń w całym okresie trwania
umowy. Wykonawca nie będzie mógł Ŝądać podwyŜszenia wynagrodzenia.
W związku z powyŜszym Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie
koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia –
wynikające z warunków i obowiązków określonych w niniejszej specyfikacji, projekcie umowy,
jak i własnej wiedzy i doświadczenia, a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla
kompletności wyceny (m. in. będą to następujące koszty: podatku VAT, wszelkie ubezpieczenia,
jak równieŜ wszelkich innych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz
uwzględnić inne opłaty (m.in. opłaty z tytułu odbioru jak i zagospodarowania odpadów) i

podatki, a takŜe ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę).
Zalecane jest szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
4. Wszelkie uwagi dotyczące zakresu i sposobu realizacji robót zawarte w SIWZ mają charakter
nadrzędny. Wszelkie wątpliwości naleŜy wyjaśniać zgodnie z pkt. 7.1. niniejszej specyfikacji
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istotnych warunków zamówienia.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
6. Sposób rozliczenia zamówienia określa wzór umowy.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1) Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniŜsza cena brutto podana we formularzu
ofertowym. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe
proporcjonalnie mniej, według formuły:
(Cn / Cof.b. x 100) x 100% = ilość punktów, gdzie:
Cn – najniŜsza cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.
2) W toku oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złoŜonej
oferty, w określonym przez Zamawiającego terminie.
3) Zamawiający poprawi w tekście oferty (formularz oferty i załączniki):
a) oczywiste omyłki pisarskie – dotyczące w szczególności:
- przypadkowego przeoczenia lub oczywistego błędu pisarskiego, który dotyczy mylnego uŜycia
wyrazu, jego pisowni albo opuszczenia jakiegoś wyrazu lub jego części – poprzez uzupełnienie
bądź poprawienie pisarskiego błędu,
- pomyłek w jednostkach miar – poprzez zmianę błędnej jednostki na wymaganą w SIWZ;
b) oczywiste omyłki rachunkowe – dotyczące w szczególności:
- rozbieŜności pomiędzy obliczoną ceną a iloczynem ceny jednostkowej oraz liczby jednostek
miar - poprzez uznanie, iŜ prawidłowo podano liczby jednostek miar oraz cenę jednostkową,
- rozbieŜności pomiędzy obliczoną ceną a sumą cen za części zamówienia, poprzez uznanie, iŜ
prawidłowo obliczono ceny za części zamówienia,
- rozbieŜności w zapisie liczbowym i słownym ceny za część zamówienia – poprzez uznanie, iŜ
prawidłowy jest zapis odpowiadający obliczeniu ceny lub jeśli Ŝaden z zapisów nie odpowiada
obliczonej cenie – poprzez uznanie za prawidłowe obliczone ceny poszczególnych pozycji
części zamówienia,
- podania cen jednostkowych z dokładnością przekraczającą 2 miejsca po przecinku – poprzez
zaokrąglenie tak obliczonej ceny do 2 miejsc po przecinku zgodnie z zasadami podatkowymi;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) Z wykonawcą, który złoŜy najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór
stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
2) Termin zawarcia umowy zostanie określony w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej
oferty. Termin ten moŜe ulec zmianie w przypadku złoŜenia przez któregoś z wykonawców
odwołania.
O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu
postępowania odwoławczego.
3) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, podpisze umowę w siedzibie
Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
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4) Osoby reprezentujące Wykonawcę, przy podpisaniu umowy, powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
5) Na Ŝądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia przed
zawarciem umowy:
a) umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) umowę spółki cywilnej jeŜeli Wykonawca nie dołączył tego dokumentu do oferty.
6) NiezłoŜenie dokumentów, o których mowa w ust. 14 pkt 5 SIWZ będzie traktowane, jako
uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy.
7) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zawiadomienie
to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeŜeli zostało
przesłane w inny sposób.
8) Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa powyŜej, jeŜeli:
a) w postępowaniu złoŜono tylko jedną ofertę,
b) w postępowaniu nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy:
Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŜeli
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach:
1.

Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych we wzorze umowy o udzielnie zamówienia stanowiącym
załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty dotyczących
terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia oraz zakresu przedmiotowego zamówienia na niŜej
określonych zasadach:
1) Termin realizacji zamówienia moŜe być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła
z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy po zawarciu umowy:
a) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemoŜliwość prowadzenia
zamówienia w szczególności: powódź, śnieŜyce, zawieje i zamiecie śnieŜne, które
uniemoŜliwiają prowadzenie usług,
b) wstrzymania usług przez organy administracji publicznej.
2) Poza przypadkami określonymi wyŜej, istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły
nastąpić w razie zaistnienia, po zawarciu umowy:
a) przypadku siły wyŜszej, lub
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia, w tym równieŜ zmiany stawki podatku VAT.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy:
1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych,
innych materiałów i urządzeń niŜ przewidziane w SIWZ pod warunkiem, Ŝe:
a) zamienne materiały i urządzenia będą miały lepsze parametry techniczne, bez pogorszenia
warunków eksploatacyjnych,
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b) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na
zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak równieŜ kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
c) zmiana zakresu usług, które Wykonawca powierzył podwykonawcom a które określone są
w złoŜonej ofercie i niniejszej umowie.
4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin wykonania
umowy moŜe ulec odpowiedniemu przedłuŜeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania
jej przedmiotu w sposób naleŜyty, nie dłuŜej jednak niŜ o okres trwania tych okoliczności.
5. Zmiany o których mowa w ust. 2 i 3 stanowią katalog zmian na który Zamawiający moŜe wyrazić
zgodę. Nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyraŜenia takiej zgody.
6. Pozostałe zmiany:
1) MoŜliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i negatywnych skutków
dla Zamawiającego w sytuacji zmiany przepisów prawa powodujących istotne zmiany
formalno- prawne.
2) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do niezrealizowania pełnego zakresu zamówienia, w sytuacji której nie moŜna było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy a nie powstałej z winy Zamawiającego ani Wykonawcy,
maksymalnie do wysokości 20% wartości umowy bez Ŝadnych negatywnych skutków prawnych
i finansowych.
7. Zmiana umowy nastąpić moŜe z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
8. Wprowadzone zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności (aneks).
9. Wszystkie powyŜsze postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający moŜe wyrazić
zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyraŜenia takiej zgody.
10. Zmiany umowy w rozumieniu art. 144 PZP nie stanowią:
1) Zmiany danych związanych z obsługą organizacyjno - administracyjną np. zmiana kont
bankowych, procedur związanych z uregulowaniem płatności wobec Podwykonawców.
2) Zmiany osób wskazanych w umowie do kontaktów między Stronami.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej:
1) odwołanie (Dział VI, Rozdział 2, art. 180 – 198 ustawy Prawo zamówień publicznych) w
niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego.
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego
kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iŜ Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
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jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za
pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
2) skarga do sądu ( Dział VI, Rozdział 3, art. 198a – 198g ustawy Prawo zamówień
publicznych)
Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony
prawnej przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do
wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
18. Warunki uniewaŜnienia postępowania:
1. Zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŜeli:
1) nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba Ŝe Zamawiający
moŜe zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych zostały złoŜone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej
przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest niemoŜliwą do usunięcia wadą uniemoŜliwiającą zawarcie
niepodlegającej uniewaŜnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
2) złoŜyli oferty – w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składnia
ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leŜących po stronie
Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złoŜyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje
roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności
kosztów przygotowania oferty.
19. Podwykonawstwo:
1. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Ofertowym,
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Jeśli Wykonawca nie wypełni wskazanego pola
w formularzu ofertowym, Zamawiający będzie domniemywał, Ŝe Wykonawca sam wykona
zamówienie.
2. Zamawiający nie zastrzega kluczowych części zamówienia, o których mowa w art.36 a ust.2 ustawy
Pzp.
ROZDZIAŁ II
1. Opis części zamówienia, jeŜeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeŜeli
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowe:
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Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w tym postępowaniu.
3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeŜeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich
zamówień:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeŜeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeŜeli Zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
adres e-mail: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl do wiadomości jacek.rygiel@iwonicz-zdroj.pl
Strona internetowa jak w rozdziale I.
6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą, jeŜeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
7. JeŜeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:
Nie dotyczy.

Rozliczenia między

8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŜeli Zamawiający przewiduje ich zwrot:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
ROZDZIAŁ III
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3a
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Formularz oferty przetargowej Wykonawcy.
Formularz oświadczenia Wykonawcy (spełnianie warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp).
Formularz oświadczenia Wykonawcy (nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Pzp).
Oświadczenie o braku przynaleŜności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
2 pkt 5.
Projekt umowy.
Załącznik graficzny - mapa poglądowa z trasami przejazdów.

Październik 2014 r.

Zatwierdzam
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