SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
[SIWZ]

NASZ ZNAK: ZI.271.7.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie pn.:

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest
z terenu Gminy Nowy Kawęczyn

GMINA Nowy Kawęczyn

Nowy Kawęczyn 01.10.2013r.
( DATA)

I.

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiającym jest Gmina Nowy Kawęczyn, w imieniu której występuje Wójt Gminy
NowyKawęczyn
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn
z siedzibą w Nowym Kawęczynie,
96-115 Nowy Kawęczyn;
 Nazwa Zamawiającego – Gmina Nowy Kawęczyn
 Adres Zamawiającego – Nowy Kawęczyn 32
 Kod pocztowy - 96-115 Nowy Kawęczyn
 www.ugkaweczyn.pl/bip- strona na której będzie udostępniona informacja o
postępowaniu, oraz dokumenty dotyczące przetargu
 REGON: 750148383
 NIP: 836-15-29-246
 Godziny urzędowania – możliwości skutecznego porozumiewania się
z Zamawiającym: 8.00 – 15.30 od poniedziałku do środy , 8.00-16.30 w czwartek,
8.00-14.30 w piątek, w dniach pracy urzędu. Informację o dniach wolnych od pracy
(w których Zamawiający nie będzie urzędował i niemożliwym będzie przekazanie mu
żadnej informacji, oświadczeń czy protestów) można uzyskać w siedzibie
Zamawiającego.
2. Numer postępowania:
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia
oznaczone jest numerem: ZI.271.7.2013. Wykonawcy porozumiewając się z
Zamawiającym
powinni
powoływać
się
na
ten
numer,
a wszelka korespondencja, w tym ewentualne zapytania i odwołania powinny być
kierowane na adres podany powyżej.

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), przepisów
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
2. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
 „Zamawiający” – Gmina Nowy Kawęczyn.
 „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na
wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania
zamówienia.
 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie
niniejszej Specyfikacji.
 „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
 „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot
został w sposób szczegółowy opisany w pkt. III SIWZ.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego.
4. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46
Prawa zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wspólny Słownik Zamówień
Kod CPV:
2.

90 65 00 00-8–usługi usuwania azbestu

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu
wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe płaskie i faliste) od właścicieli,
zarządców lub użytkowników gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Nowy
Kawęczyn.
Zakres zadania obejmuje: odebranie zalegających na posesji płyt azbestowych i
przygotowanie ich do załadunku, załadunek na środek transportu, transport i przekazanie
odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych do utylizacji oraz
wystawienie protokołu odbioru (stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest) oraz
karty przekazania odpadu.
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy,
z których mają zostać usunięte wyroby zawierające azbest
Przewidywana ilość płyt azbestowych (falistych i płaskich) do odbioru to ok. 10378,625 m 2
tj. ok. 166.058 Mg (ton)- (71posesji).
Wykonanie powyższych zadań zrealizowane powinno być według zasad określonych w
Uchwale Nr XXIV/127/2013 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 31 maja 2013 roku.
Realizacja zamówienia jest finansowana w 99% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
1.) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
2.) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
3.) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
4.) Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości do odbioru płyt
azbestowo-cementowych w dniu podpisania umowy. Po otrzymaniu wykazu Wykonawca w
uzgodnieniu z zamawiającym ustali termin odbioru odpadów z poszczególnych
nieruchomości.
5.) Ważenie płyt azbestowo-cementowych musi odbyć się w obecności przedstawiciela
Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu o terminie odbioru.
6.) Wykonawca dokona ważenia płyt przy użyciu własnych urządzeń – z przeprowadzonej
czynności ważenia ma zostać sporządzony protokół, który będzie zawierał następujące
informacje:
a) wskazanie miejsca odbioru, datę odbioru, rodzaj oraz ilość odebranych odpadów,
b) oświadczenie wykonawcy, że prace związane z usunięciem wyrobów azbestowych zostały
wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych, a teren został prawidłowo
oczyszczony z odpadów azbestowych,

c) podpisy Wykonawcy, Właściciela i przedstawiciela Zamawiającego.
7.) Wykonawca przygotuje wyroby do transportu poprzez ułożenie ich na palecie i owinięcie
folią.
8.) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowód unieszkodliwiania odpadów tj. karty
przekazania odpadów oraz kwit wagowy ze składowiska potwierdzający wagę odebranych
wyrobów zawierających azbest.
9.) Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z:
- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity; Dz. U. z 2007 roku Nr 39,
poz. 251 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity; Dz. U. z2008
r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
( Dz. U. z 2002 r., Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.),
- rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia z 2004 roku w sprawie sposobu i
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z
2004r., Nr 71, poz. 649),
- rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich
wyrobów ( Dz. U. z 2005r., Nr 216, poz. 1824),
- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673).
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac związanych z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami,
oraz z zachowaniem należytej staranności.
Prace związane z realizacją zamówienia powinny być wykonane przy użyciu sprzętu
będącego w dyspozycji Wykonawcy.
Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w
cenie ofertowej.
3.Oferty częściowe – Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.Zamówienia uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
5.Oferty
wariantowe
–
Zamawiający
nie
dopuszcza
składania
ofert
wariantowych.
6.Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
7.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
8.Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9.Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zamówienia.
Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim
samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych
pracowników.
10.Wykonawca zobowiązany jest do określenia w Ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.

Zamówienie należy zrealizować w terminie do: 12.11.2013r.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Weryfikacja tego warunku odbędzie się w odniesieniu do posiadanych przez Wykonawcę
uprawnień. Wymagane jest aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki,
Płacy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz.
649 z późn. zm.),
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Weryfikacja tego warunku odbędzie się w odniesieniu do rzetelności Wykonawcy w oparciu
o dotychczas realizowane zamówienia.
Wykonawca musi wykazać że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje główne usługi.
Za główne usługi Zamawiający uzna usługi odbierania, transportu i unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest o wartości min. 50 000,00 zł brutto łącznie, potwierdzone
dowodami, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie – np. referencje.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
24.ust 1, (oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).
6) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4
(do potwierdzenia – oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
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dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie (np. referencje).
6. Oświadczenie o akceptacji warunków umowy.
7. Oświadczenie o podwykonawcach.
7.1. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
(powyższe oświadczenie zawarte jest w formularzu ofertowym i zamawiający nie wymaga by
było składane na oddzielnym formularzu).
8. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku określonego w pkt V.5 niniejszej SIWZ:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
b) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, potwierdzającego, 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- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
8.1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z
innych dokumentów złożonych wraz z ofertą pełnomocnictwo winno zawierać zakres i
zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie.
8.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:
• punkcie 8 a., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem składania ofert,
• punkcie 8 b., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że 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 wykonanie decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składnia ofert.
9. Wykonawca wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
10.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio przepis § 4 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz.U.2013.231) w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane.
11. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla
ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy.
12. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
1. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków polega na zasobach
innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych
podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w
pkt. VI. 4 i 8 :a, b, dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te
będą brały udział w realizacji części zamówienia
2. Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę /
osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z
oryginałem".
3. 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
4. Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez
Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do
jej prawdziwości.
13.

W przypadku składania oferty przez podmioty działające wspólnie (konsorcjum,
lub osoby fizyczne) lub podpisania jej przez osobę nie wymienioną w dokumentach
rejestracyjnych należy załączyć do niej
pełnomocnictwo
upoważniające
podpisującego ofertę do reprezentowania w postępowaniu składających ofertę lub
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
(art. 23 ust. 2 Ustawy)
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze
wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie VI. 4 i 8 :a, b,
W przypadku składania kopii tych dokumentów, kopie te winny być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez wspólników. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako
wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane
przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie musi zostać złożone przedmiotowe oświadczenie i podpisane
przez tych wykonawców, którzy spełniają postawione warunki. Jeżeli wykonawca X
spełnia warunek art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2, a wykonawca Y spełnia warunek art. 22 ust 1
pkt 3 i 4, złożenie podpisów tych wykonawców pod jednym oświadczeniem będzie
uznane jako odpowiadające warunkom SIWZ – dot. zał. nr 2 do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia przez każdego
z wykonawców składających ofertę wspólną lub jedno, podpisane przez wszystkich
wykonawców składających ofertę – dot. zał. nr 3 do SIWZ.
Dokumenty dotyczące wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia dot. art.
24 ust 1 musi złożyć w ofercie każdy z wykonawców konsorcjum.
14.
W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów Wykonawca zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
15.

Zamawiający prosi, aby:
 dokumenty określone w pkt VI były włączone do oferty w ww. kolejności
i oznaczone „Załącznik nr ...”.
 wszystkie stronice oferty zawierające informacje zostały ponumerowane,
a dokumenty tworzące ofertę spięte/zszyte w sposób zapewniający jej
nienaruszalność.
 Załączniki będące kopiami dokumentów posiadały adnotację:
„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i własnoręczny podpis Wykonawcy lub jego
upoważnionego pracownika – w przypadku dokumentów wielostronicowych
posiadających własną numerację stron ww. adnotacja uzupełniona informacją „strony
od 1 do ....” może być umieszczona na ostatniej ponumerowanej stronie.
Na kopiach innych dokumentów adnotacje muszą być umieszczone na każdej stronie
zawierającej informacje.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych
przez
Zamawiającego
oświadczeń
lub
dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez Zamawiającego lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli
wymagane przez Zamawiającego dokumenty zawierające błędy lub którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie –
chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
oraz spełnienia przez oferowane dostawy usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez Zamawiającego nie później, niż w dniu w którym upłynął
termin składania ofert.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu żądanych przez zamawiającego
będzie dokonywana poprzez sprawdzenie kompletności złożonych przez Wykonawcę
oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków według
formuły spełnia - nie spełnia. Dokumenty powyższe powinny być złożone w formie
oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ
1. Porozumiewanie odbywać się będzie w formie pisemnej, pismem maszynowym,
komputerowym lub ręcznym, nieścieralnym atramentem, w języku polskim. Zamawiający nie
przewiduje spotkania przed przetargiem z oferentami.
2.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż:
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;
2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz
negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;
3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – pod warunkiem że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
2b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 2.
3.Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
4.Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są:
Inspektor - Pan Piotr Adamczyk – w godzinach 9.00 – 14.00
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) 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 złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
6.Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje
o których mowa w art. 92 ust 1 pkt. 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
7.Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert
może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

8.O każdej zmianie SIWZ Zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego
z uczestników postępowania oraz upowszechni na stronie internetowej wszelkie dokonane
zmiany, w raz z aktualną SIWZ.
9.W przypadku, gdy zmiana będzie powodować konieczność modyfikacji oferty,
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i
zobowiązania (wykonawcy i Zamawiającego) będą podlegały nowym terminom.
10.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie – zgodnie z wyborem Zamawiającego.
11.Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się, przekazywania informacji
czy oświadczeń telefonicznie czy drogą elektroniczną [e-mail].
12.Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie transmisji faksowej.
13.W przypadku porozumiewania się w formie transmisji faksowej dowodem przekazania
informacji może być wydruk potwierdzający z faksu. W przypadku, kiedy wiadomość, która
dotrze do adresata jest nieczytelna, powinien on zgłosić to natychmiast wysyłającemu
wiadomość.
14.Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na pisemny wniosek.
15.Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu
wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą lub faksem zgodnie z wyborem
wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
16.Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub
załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie
kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do
utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
17.Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z
przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość
żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i
wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
18.Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie.
W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku
prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez
siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty
najkorzystniejszej albo o unieważnieniu postępowania.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
•
•

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000 zł (słownie: trzy
tysiące zł).
Wadium można wnieść w następujących formach:
 pieniądzu,
 poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 gwarancji bankowej,
 gwarancji ubezpieczeniowej,
 poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U Nr 109, poz. 1158 z późn. zm).

Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na niżej podany rachunek Bank Spółdzielczy w
Skierniewicach oddział w Nowym Kawęczynie nr
88 9297 0005 0200 0130 2012 0017
z dopiskiem : Wadium w postępowaniu nr ZI.271.7.2013
na zad. pn.:

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Nowy Kawęczyn
3) Wadium należy wnieść zgodnie z art. 45 ust. 3 – ustawy – Prawo zamówień publicznych,
tzn. przed upływem terminu składania ofert. Definicja ta oznacza, że przed upływem terminu
składania ofert, oznaczona kwota powinna znaleźć się na rachunku bankowym wskazanym
przez zamawiającego lub powinno nastąpić ustanowienie zabezpieczenia w drodze
określonej czynności prawnej, np. gwarancji ubezpieczeniowej. Oznacza, to, że w przypadku
wpłaty przelewem, dyspozycję należy złożyć z takim wyprzedzeniem, aby w dniu składania
ofert wpłata znalazła się na wskazanym koncie natomiast gwarancja ubezpieczeniowa i inne
dokumenty tego typu powinny obowiązywać równo z dniem składania ofert.
4) Wadium zostanie zwrócone wykonawcy w terminie i na warunkach określonych
w art. 46 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
5) Wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należy dołączyć do oferty w
formie oryginału w sposób umożliwiający jej odłączenie od oferty i przekazanie
do działu księgowego, kopię gwarancji należy wpiąć do oferty w sposób trwały.
Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. przed
dniem
11.10.2013r., godz. 10:00.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na
rachunku bankowym zamawiającego oraz odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w
ustawie Pzp.
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą
wadium zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
6) Zwrot wadium
6.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 5.
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, jeżeli jego wniesienia żądano.
6.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
6.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez zamawiającego.
6.5. Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, nie złożył dokumentów, oświadczeń, lub pełnomocnictw,
chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert.
6.6. 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 ZWIAZANIA OFERTĄ
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu nie powoduje utraty wadium.
5. Przedłużenie
okresu
związania
ofertą
jest
dopuszczalna
tylko
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
6. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy
jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności
w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ
przygotował kartę oferty – formularz ofertowy. Dokonywanie modyfikacji, zmian w
stosunku do wzoru skutkować może odrzuceniem oferty.
5. Jeżeli ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik, pełnomocnictwo powinno być
dołączone do oferty w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez
wykonawcę.
6. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
7. Informacje zastrzeżone w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca powinien w trwały sposób
wydzielić i oznaczyć jako część niejawną oferty.
8. Karty oferty należy opakować w następujący sposób:
„Nazwa i adres Zamawiającego”

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Nowy Kawęczyn
Sprawa nr ZI.271.7. 2013
Nie otwierać przed dniem: 11.10.2013r. godz. 10.15
Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę.

9.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio podpisaną kopertę
zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.
10.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy
złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio
opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
„WYCOFANIE”.
11.
Z postępowania przetargowego wyklucza się wykonawców, o których mowa w art. 24
ustawy.
12.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 jest niezgodna z ustawą;
 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp.;
 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
 zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub dokonana ocena wyjaśnień wraz z
dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia.
13.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
14.
Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą
wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
15.
Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
16.
Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):
 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo /upoważnienie do
pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi,





podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z
Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących
wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie
wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed
podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie 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.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.
Termin składania ofert upływa w dniu 11.10.2013r. o godz. 10.00. Oferty złożone po
tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej
wysłania przesyłka pocztową czy kurierską.
2.
Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:
„Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie, 96-115 Nowy Kawęczyn”.
3.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2013r. o godz. 10.15
w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie, świetlica.
4.
Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione
nieobecnym wykonawcom, którzy złożyli oferty na ich wniosek.
5.
Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający ogłosi :
- kwotę jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania
- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana
- cenę ofertową
- termin realizacji zadania
- udzielony przez oferenta okres gwarancji
- warunków płatności zawartych w ofertach

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
A. Opis sposobu wskazania ceny w ofercie.
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania , musi być podana w PLN cyfrowo i
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za oferowany przedmiot zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się
wariantowości ceny.
Cena może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.
Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone tylko w PLN.
Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy
Pzp) oraz ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie
zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3.

B. Sposób obliczenia ceny
1. Cena oferty to cena brutto, tj.: cena, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca
2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.), jest wartością wyrażoną w
jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za
towar lub usługę z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku
akcyzowego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega
obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
2. Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty i
składniki jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna.
4. Wymienione wartości w ofercie należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 6
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku
niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy
towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i
usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360).
5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnym
przemnożeniu, zsumowaniu poszczególnych pozycji w formularzu ofertowym
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny oferty (brutto – cyfrowo i słownie) z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz stawki VAT wyrażonej procentowo.
6. Cena oferty powinna być wyliczona w PLN,
7. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą:
8. Rozliczenia między wykonawcą i zamawiającym będą prowadzone w PLN. Podstawą
do wypłacenia wynagrodzenia wykonawcy będzie faktura VAT.
9. Przyjętą przez Zamawiającego formą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone na podstawie rzeczywistej masy odpadów odebranych w
ramach realizacji usługi objętej niniejszym postępowaniem oraz jednostkowej ceny
odbioru 1 Mg odpadów, która w trakcie trwania umowy pozostanie niezmieniona.
Podane w SIWZ ilości płyt azbestowych (falistych i płaskich) ok. 10378,625 m 2 tj. ok.
166,058 ton (71 posesji), zostały ustalone na podstawie oświadczeń właścicieli
nieruchomości oraz inwentaryzacji odpadów zawierających azbest na terenie gminy Nowy
Kawęczyn. Przyjęto, że 1 m 2 płyty azbestowo – cementowej waży 16 kg.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1.Kryteria oceny i sposób oceny ofert.
1.1Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1.1 oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone
niniejszą specyfikacją oraz ustawą Prawo zamówień publicznych.
1.1.2 z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia
warunki formalne określone niniejszą Specyfikacją,
1.1.3 złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

1.1.4 oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.1.5 wniesiono poprawnie wadium,
1.1.6 Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami
Zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe: najniższa cena – 100 %.
3. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób
oceny ofert:
A. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
 zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez
Zamawiającego z prowadzonego postępowania.
B. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i
ich znaczenie:
Nr

1

Kryterium

Cena

Znaczenie procentowe
kryterium
100%

Maksymalna ilość punktów,
jakie może otrzymać oferta za
dane kryterium
100 punktów

4. Zasady oceny kryterium „Cena”
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku
ilość punktów wynikającą z działania:
Pi ( C ). = Cmin : Ci x Max ( C )
gdzie:
Pi( C ). – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”;
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert:
Ci – cena oferty „i”;
Max ( C ) – maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”
W przypadku, gdy jedynym kryterium jest cena, a Zamawiający nie może dokonać wyboru
oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia (w
terminie określonym przez Zamawiającego) ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając
oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH,
JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) 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 złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
5)Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści
informacje o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.
183, w terminie:
1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15
dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10
dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,
b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu
konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy
upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia
Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub
2) umowa dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach
dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej; lub
3) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono
żadnego wykonawcy,
b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu
konkurencyjnego i licytacji elektronicznej – upłynął termin do wniesienia odwołania na
czynność wykluczenia wykonawcy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub
4) postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji elektronicznej, z wyjątkiem przypadku
wykluczenia wykonawcy, wobec którego nie upłynął jeszcze termin do wniesienia odwołania
lub w następstwie jego wniesienia Izba nie ogłosiła jeszcze wyroku lub postanowienia
kończącego postępowanie odwoławcze.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 5.Wykonawca, którego oferta
zostanie wybrana, zostanie powiadomiony na piśmie i zaproszony do siedziby
Zamawiającego w celu podpisania umowy.
6.Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty (kserokopię) potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,
o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
7.Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć umowę na warunkach określonych w
załączniku nr 7 do SIWZ (projekt umowy).
8.Wykonawca składając ofertę wyraża zgodę na podpisanie umowy w sprawie zamówienia
publicznego zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUTY
W JAKIEJ MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA
POMIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ
1. Rozliczenia będą prowadzone w walucie: PLN złotych.
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1.1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 10 % ceny brutto przedmiotu zamówienia (całkowitej ceny).
Zabezpieczenie to może być wniesione w jednej lub kilku formach jak w art. 148 ust.1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z
późniejszymi zmianami ).
1.2. Po wykonaniu umowy zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy według zasad
przewidzianych w art. 151 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, t.j. w terminie 30
dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane.
1.3. Jeżeli o udzielenie zamówienia publicznego ubiegają się Wykonawcy występujący
wspólnie ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
1.4. 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 do unieważnienia postępowania.
1.5. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania
Prawa Zamówień Publicznych zawarte w art. od 147 do 151.
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem
wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu

rejestrowego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Dokument wniesiony w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinien zawierać
klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na
pierwsze żądanie.
Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, zamawiający
zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
Sposób wniesienia:
Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, prowadzoną
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676
Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od
odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a
dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
6. 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, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2
ustawy, tj. faksem lub emailem.
7. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte
jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 – 198g ustawy Pzp.

XVIII.INNE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisy
kodeksu cywilnego.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we
wzorze umowy, załączonym do niniejszej SIWZ.
Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację
przedmiotu umowy, w zakresie:
1. podwykonawstwa (o ile zostało przewidziane w ofercie Wykonawcy) – powierzenie
podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie Wykonawcy w
uzasadnionym przypadku, za uprzednią zgodą Zamawiającego,
2. zmiany stawki podatku VAT,
3. zmiany wysokości wynagrodzenia, ustalonej na podstawie rzeczywistej masy odpadów
odebranych w ramach realizacji usługi objętej niniejszym postępowaniem oraz jednostkowej
ceny odbioru 1 Mg odpadów, która w trakcie trwania umowy pozostanie niezmieniona.
4. zmiany obowiązujących przepisów prawa,
Warunkiem dokonania zmiany jest zgoda na jej dokonanie wyrażona przez obie strony oraz
złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony
stosownego protokołu.
Zamawiający przewiduje możliwość
nieotrzymania środków z WFOŚ i GW.

unieważnienia

Wykaz załączników do SIWZ:
1.
Formularz ofertowy
2.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków
3.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4.
Oświadczenie o podwykonawcach
5.
Oświadczenie o akceptacji umowy
6.
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
7.
Projekt umowy
8.
Wykaz usług

postępowania

w

przypadku

