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I. Nazwa oraz adres zamawiającego.FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Gmina Głogówek
reprezentowana przez
Urząd Miejski w Głogówku
ul. Rynek 1
48-250 Głogówek
tel. 77/ 40 69 900
fax 77/ 40 69 906
strona internetowa: www.glogowek.pl
e-mail: poczta@glogowek.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDDD
1. Postępowanie

o

udzielenie

zamówienia

prowadzone

jest

w

trybie

przetargu

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. poz. 831, 996, 1020,
1265) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia przetargu;
- Portal Zamówień Publicznych Wspólnoty Europejskiej Nr ogłoszenia 2017/S 063119285 opublikowane w dniu 30.03.2017r. oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
wysłane w dniu 18.04.2017r
- strona internetowa Zamawiającego – www.glogowek.pl
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej.
4. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które są niezbędne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
6. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.
7. Wykonawca winien zaakceptować warunki zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) zwanej także „specyfikacją”.
8. Wykonawca powinien zapoznać się ze

wszystkimi wymaganiami określonymi

w niniejszej specyfikacji.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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III. Opis przedmiotu zamówienia FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFSSS
Zakres przedmiotu zamówienia:
1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe),
2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkałe),
3. Wyposażenie właścicieli nieruchomości, o których mowa w punktach 1-2 w
pojemniki/kontenery i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz
utrzymywaniem pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym.
4. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe) i na których nie zamieszkują
mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkałe) z terenu Gminy, miejscem zagospodarowania
odpadów są instalacje: regionalna instalacja przetwarzania odpadów zgodnie z uchwałą
Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXVII/442/2013 z dnia 20.12.2013r. prowadzona
przez RIPOK w Dzierżysławiu- „Naprzód” spółka z o.o. będąca zarządcą Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu oraz RIPOK w Kędzierzynie-Koźlu-„
Czysty Region”- instalacja zastępcza.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kod główny CPV 90500000-2: usługi związane z odpadami
Usługi będące przedmiotem zamówienia winny być realizowane zgodnie z zasadami i
warunkami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi
załącznik Nr 1 oraz w Istotnych dla stron postanowieniach umowy stanowiących Załącznik
Nr 9 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przed sporządzeniem oferty przez Wykonawcę zaleca się zdobycie wszelkich informacji,
które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
Zakres usług (ilości) podane w formularzu rzeczowo-cenowym zostały określone na
podstawie przewidywanych potrzeb w roku 2016-2017. Ilości te maja charakter orientacyjny i
posłużą do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia
wartości umowy.
Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych usług, a ilością podaną w formularzu
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cenowym nie będzie podstawą do zmiany cen jednostkowych oraz wynagrodzenia brutto w podpisanej
umowie za usługę
Ceny jednostkowe dla poszczególnych asortymentów usług będą niezmienne.
Wynagrodzenie miesięczne brutto za usługi będzie niezmienne – ryczałtowe.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.
Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne,
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11) ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę.
Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć
w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. osób
oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu
sankcje określone w Istotnych dla Stron Postanowieniach Umowy.
IV. Termin wykonania zamówienia. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Wymagany termin realizacji zamówienia od 01 lipca 2017r do 30 czerwca 2021r.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w
art. 24 ust. 5.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile to
wynika z odrębnych przepisów. Za spełnienie warunku posiadania uprawnień
Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę posiadania zezwolenia na transport
odpadów lub odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21);
2) zdolności technicznej lub zawodowej;
2.1) doświadczenie.
a)

Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniu w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

zamówienia (usługi)
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polegającego na odbieraniu odpadów w ciągu maksymalnie następujących po
sobie 12 miesięcy, w gminach o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 4.000
osób i masie łącznej odebranych odpadów nie mniejszej niż odpadów 500
Mg
b)

Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniu w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie

zamówienia (usługi) polegającego na

odbieraniu odpadów w ciągu maksymalnie następujących po sobie 12 miesięcy
polegającego na opróżnianiu pojemników i/lub odbiorze worków do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości co najmniej 200 Mg.
2.2) potencjał techniczny.
Wykonawca

dysponuje

lub

będzie

dysponował

niżej

wymienionymi

narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi:
a) min. 2 pojazdy typu śmieciarka przystosowane do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych z pojemników o pojemnościach wynikających z
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głogówek,
b) min. 1 pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych, w tym popioły paleniskowe powstające w gospodarstwach
domowych - klasyfikowane kodem odpadu 200199,
c) min. 1 pojazd ciężarowy bez funkcji kompaktującej do odbioru selektywnie
zebranych odpadów w workach (skrzyniowy lub wywrotka),
d) min. 1 pojazd do odbioru odpadów niebezpiecznych,
e) min. 1 pojazd śmieciarka typu myjka o zamkniętym obiegu wody przystosowany
do odbierania odpadów komunalnych oraz do mycia i dezynfekcji pojemników
bez

konieczności

ich

transportowania

z

miejsca

odbioru

odpadów,

pozwalającym na wysokociśnieniowe mycie pojemnika wraz z odpowiednim
dozowaniem środka dezynfekującego, lub urządzenie myjące o zamkniętym
obiegu wody przystosowanym do mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu
odbioru odpadów zamontowane na samochodzie ciężarowym.
f) bazą magazynowo transportową spełniającą wymogi Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
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nieruchomości (Dz. U. poz.122) wyposażoną w legalizowaną najazdową
wagę samochodową.
Wszystkie pojazdy powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.
U. poz.122).
Wszystkie pojazdy powinny być wyposażone w:
- system informatyczny i urządzenia do identyfikacji i zapisu danych o
rodzajach opróżnianych konkretnych pojemników/kontenerów oraz odbieranych
worków (system odczytu kodu paskowego lub inny podobny) zainstalowany na
pojazdach do odbioru odpadów.
2.3) osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi,
doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do stanowisk jakie im zostaną
powierzone - zgodnie z poniższym wykazem:
 min. 4 osoby z uprawnieniami do kierowania pojazdami kategorii C,
posiadające aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Na potwierdzenie należy złożyć:
a) Część sprawozdania finansowego, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania
wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców
niezobowiązanych

do

sporządzenia

sprawozdania

finansowego,

innych

dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za
okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – za ten okres. Wykonawca musi wykazać łączny
przychód za ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, to za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja
„Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód
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netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000
PLN.
b) Dokument

potwierdzający,

że

wykonawca

jest

ubezpieczony

od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę nie mniejszą niż
500.000,00 PLN.
c) informację

banku

lub

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo-kredytowej

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI SIWZ, na
zasadzie spełnia – nie spełnia.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie- w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59
ust.2 dyrektywy 2014/24/UE, w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, ze
Wykonawca nie podlega wykluczeniu

oraz spełnia warunki udziału w

postępowaniu.
1.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia

te

mają

potwierdzać

spełnianie

warunków

udziału

w

postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw wykluczenia.
1.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w
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postępowaniu składa JEDZ dotyczące tych podmiotów (podpisane przez
uprawnionych przedstawicieli tych podmiotów).
1.3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
Wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące tych
podwykonawców

(podpisane

przez

uprawnionych

przedstawicieli

tych

podmiotów).
1.4 Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
(załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym
Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj:
2.1 Zezwolenie na transport odpadów lub odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z
art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz.
21);
2.2 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, na
formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 6 („Doświadczenie zawodowe”).
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt V.1.2.1)
SIWZ. Do wykazu należy załączyć dowody, czy usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie.
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Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Zamawiający uzna za dokument potwierdzający należyte wykonanie usług
między innymi dokumenty potwierdzające odbiór odpadów komunalnych, np.
sprawozdanie M-09 o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów, sprawozdanie G06 potwierdzające obrót surowcami wtórnymi.
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi
wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z §9 ust. 2 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231) w
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w
okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, wykonawca, w
miejsce poświadczeń, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie usług określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) (tj wszelkie dokumenty
potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie).
Zamawiający informuje, iż w razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub
dowody, o których powyżej, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z
poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało
wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi były lub miały
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zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów
bezpośrednio Zamawiającemu.
2.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami, a także oświadczeniem, że osoby te posiadają
wymagane uprawnienia, na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 7
(„Wykaz kadry”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym
mowa w pkt V.1.2.3) SIWZ.
2.4 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy w celu realizacji zamówienia z podaniem typu pojazdu, numeru
rejestracyjnego, roku produkcji, stanu technicznego wraz z informacją o
podstawie dysponowania tymi zasobami, na formularzu zgodnym z treścią
Załącznika nr 8 (Potencjał techniczny”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie
warunku, o którym mowa w pkt V.1.2.2) SIWZ.
2.5 Dokument

potwierdzający,

że

wykonawca

jest

ubezpieczony

od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę nie mniejszą niż
500.000,00 PLN,
2.6 informację banku lub

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN,
2.7 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
2.8 Część sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat za ostatnie 2 lata
obrotowe, ( jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres),
a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanych
sprawozdaniach w części dotyczącej rachunku zysków i strat. W przypadku
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Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego
– inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres
jak w zdaniu poprzednim i potwierdzające spełnienie warunku,
2.9 aktualne

zaświadczenia

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi

odsetkami

lub

grzywnami,

w

szczególności

uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2.10aktualne zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.11 informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę
aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu;
3. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie
postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
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spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
4. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” zgodnie z
dyspozycją art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. W tej sytuacji Zamawiający najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postepowaniu.
5. W przypadku braku, niekompletności czy błędów dotyczących oświadczeń,
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza, do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczeń lub
do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo jego złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postepowania.
6. Jeżeli wybrany w tzw. „procedurze odwróconej” Wykonawca uchylałby się od
zawarcia umowy, wówczas Zamawiający może zbadać, czy podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu podmiot, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert.
7. Powołanie się na zasoby innych podmiotów:
7.1

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.

7.2

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7.3

Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
wraz z ofertą przedłoży w szczególności przedstawiając w tym celu:
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- pisemne (oryginał) zobowiązanie-oświadczenie innych podmiotów do
oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia lub inny dokument, z którego takie zobowiązanie wynika np.
umowa itp.
7.4

Zobowiązanie, o którym mowa powyżej, musi być podpisane przez
osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu użyczającego
zasoby. Zamawiający informuje, że będzie weryfikował zasady reprezentacji
podmiotu trzeciego. Zamawiający zaleca, aby do oferty załączyć dokument,
z którego takie upoważnienie będzie wynikało (np. dokument rejestrowy).

7.5

Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, żąda aby z przedłożonego zobowiązania lub innych dokumentów
wynikał:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.

7.6

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.

7.7

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
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podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
ustawy Pzp.
7.8

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, udostepniającego, nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w
terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową
lub ekonomiczną, określone przez Zamawiającego.

8. Zamawiający

dopuszcza

powierzenie

wykonania

części

zamówienia

podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, i
podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający żąda, aby przed
przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu

z

nimi,

zaangażowanych

w

usługi.

Wykonawca

zawiadamia

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację usług.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. Wymagania dotyczące podwykonawstwa,
zostały określone w załączniku nr 9 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
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9. 1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także
wspólnicy spółki cywilnej) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania
ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa
przedłożonego wraz z ofertą.
9.2

Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego
się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich
wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych
Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się,
aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.

9.3

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia
musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego
dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do
wykluczenia

składają

samodzielnie

wszyscy

Wykonawcy

wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia.
9.4

Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia.

9.5

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.

9.6

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej

powinno

zostać

przedstawione

przez

każdego

członka

Konsorcjum.
9.7

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

9.8

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym
spółki cywilnej), których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed
podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia
umowy cywilnoprawnej

określającą

rolę

i

zadania

poszczególnych

Wykonawców (osób) oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji
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zamówienia. Zamawiający może żądać przedstawienia wyżej wskazanej
umowy.
9.9

Niezależnie od postanowień umowy, o której mowa powyżej, w każdym
przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym
spółki cywilnej):
1) będą solidarnie i bezwarunkowo odpowiedzialne przed Zamawiającym za
wykonanie Umowy, a solidarność ta nie będzie niczym wobec
Zamawiającego ograniczona;
2) powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym (Liderze),
który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących
Wykonawcę i każdą z tych osób i na adres którego doręczane będą
wszelkie pisma i oświadczenia

VII)

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma,
dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym
a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830),
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016r.
poz. 147 i 615) z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych
poniżej.
3. W toku postępowania wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną.
4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania
dokumentów przesłanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
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6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, uważa się za wniesione z
chwilą, gdy doszły one do odbiorcy w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich
treścią.
7. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z
chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób,
żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.
8. Przekazywanie informacji drogą elektroniczną odbywać się będzie na następujący
adres mailowy: inwestycje@glogowek.pl, fax: 77 40 69 906, za potwierdzeniem
otrzymania wiadomości, natomiast do Wykonawców wyłącznie na adres/adresy email, lub nr faksu podane w formularzu oferty dla osoby uprawnionej do kontaktu z
Zamawiającym.
9. W przypadku zmiany tych danych kontaktowych w trakcie trwania procedury
przetargowej Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym
Zamawiającego. Konsekwencje braku informacji o zmianie danych kontaktowych
ponosi Wykonawca, co w szczególności oznacza domniemanie doręczenia na adres
pierwotny wskazany w ofercie.
10. Oświadczenia i dokumenty składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
oraz oświadczenia i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany
przedmiot wymagań określonych przez Zamawiającego, podlegają złożeniu
w formie pisemnej (oryginał - w przypadku oświadczeń, bądź kopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem - dokumenty inne niż oświadczenia) określonej w § 14
Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U. 2016r., poz. 1126).
11. Dokumenty składane

na

potwierdzanie

spełniania

warunków

udziału

w

postępowaniu muszą być dostarczone w formie pisemnej. Zamawiający uzna, że
złożenie dokumentu nastąpiło w wymaganym terminie pod warunkiem, że w
wyznaczonym

terminie

do

Zamawiającego

wpłynie

faks

lub

e-mail

z uzupełnieniem, a dokument w formie pisemnej dotrze do Zamawiającego nie
później niż 3 dni po terminie wskazanym w wezwaniu do uzupełnienia.
12. Uzupełnienie dokumentów za pomocą faksu, bądź elektronicznie nie uchybia
obowiązkowi przedłożenia ich w formie pisemnej.
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13. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
W sprawach formalnych:
- Dawid Bojdo / 77/40-69-915
W kwestiach merytorycznych:
- Weronika Dziadek / 77/40-69-925
VIII) Wymagania dotyczące wadium.

D

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i
00/100).
2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub
poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty,
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z
2015 r. poz. 978 i 1240 oraz z 2016r. poz. 64).
Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na
wskazany rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Głogówku Nr 35 8904 0001 1000 0000 4819 0007
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów,
o których mowa wyżej należy złożyć w kasie Urzędu, natomiast do oferty należy
załączyć ich kserokopię.
4. W przypadku przesyłania wadium (w formie innej niż w pieniądzu) drogą pocztową
lub kurierem – Wykonawca odpowiada za właściwy opis koperty zapewniający jej
skierowanie do siedziby Zamawiającego oraz zachowanie terminu na wniesienie
wadium.
5. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z
warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek
zastrzeżeń.
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6. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium oraz żąda ponownego wniesienia wadium
zgodnie z warunkami określonymi

w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy – Prawo

zamówień publicznych.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4 lit. a i
ust. 5 PZP.
IX)
1.

Termin związania ofertą.DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DD
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia
składania ofert włącznie.

2.

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.

3.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 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 przygotowywania ofert.DDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

1.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę, składającą się z dokumentów określonych w dz.
VI SIWZ wraz z formularzem ofertowym, formularzem rzeczowo-cenowym,
kosztorysem

informacyjnym,

dowodem

zapłaty

wadium

i

stosownymi

pełnomocnictwami.
2.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Ofertę należy złożyć na
całość zamówienia.

3.

Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty składane przez Wykonawcę wpisanego na
podstawie odrębnych przepisów do właściwego rejestru winny być zaopatrzone w imię,
nazwisko i podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania tego wykonawcy
według zapisów w rejestrze albo w imię, nazwisko i podpis pełnomocnika ustanowionego
przez wykonawcę. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć do
niej pełnomocnictwo (przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie)
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zaopatrzone w imię, nazwisko i podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawców wymienionych w rejestrze.
4.

Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.
Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub
osobno),
2) Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do
oferty pisemne uzasadnienie odnośnie, co do charakteru zastrzeżonych w niej
informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych
w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. Nr 153 z 2003r. poz. 1503 z późn. zm.), tj. że zastrzeżona informacja:
a)

ma charakter techniczny, technologiczny, lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, a także
c)

podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności

3) Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, może
zostać potraktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na
zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania
poufności objętych klauzulą informacji.
5.

Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do
oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i
oznaczona kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

6.

Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania
ofert zmienić lub wycofać ofertę,
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b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio
„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo
osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
7. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii.

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z
oryginałem” i poświadczone przez wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia
oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez
wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób.
8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
XI) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:
Gmina Głogówek ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek
OFERTA NA ZNAK SPRAWY: GOK.III.271.3.2017
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
08.05.2017r. godz. 10:15

2. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miejski w Głogówku ul. Rynek 1, pokój nr
13 – I piętro, w terminie do dnia 08.05.2017 roku, godz. 10:00
3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Głogówku ul. Rynek 1, sala konferencyjna
II piętro dnia 08.05.2017 roku, godz. 10:15
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia,
warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.
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6. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do
Zamawiającego.
XII)

Opis sposobu obliczania ceny.DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz rzeczowo-cenowy
(Załącznik Nr 4 do SIWZ)
2. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji
wyszczególnionych w formularzach cenowych uwzględniając w nich koszty czynności, o
których mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne koszty
niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
3. Wykonawca obliczając cenę oferty zobowiązany jest do wzięcia pod uwagę wszystkich
wymagań SIWZ, w szczególności Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz
Istotnych dla stron postanowień umowy.
4. Wyliczone w Formularzu rzeczowo-cenowym wartości netto poszczególnych elementów
(jako iloczyn ceny jednostkowej i przewidywanej ilości) po zsumowaniu i doliczeniu
podatku VAT stanowić będą cenę ofertową ( cenę brutto ).
5. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do formularzy cenowych.
Wszystkie błędy i niezgodności z pozostałymi dokumentami tworzącymi SIWZ Wykonawca
winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym w pkt VIII.1.c niniejszej SIWZ.
6.

Cena oferty, winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym
również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w niniejszej SIWZ, jakie
Zamawiający będzie musiał zapłacić za wykonanie przedmiotu zamówienia.

7.

Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia, zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia”. W cenie winny być
uwzględnione m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. Wykonawca jest zobowiązany do
uwzględnienia w kosztach wykonania usługi wpływów z tytułu uzyskanych zysków ze
sprzedaży zebranych surowców wtórnych.

8. Cenę podaną w ofercie należy obliczyć uwzględniając pełen zakres zamówienia określony
w

niniejszej

specyfikacji

(w

tym

całkowite

koszty

związane

z

transportem

i zagospodarowaniem odpadów), wyposażenia właścicieli nieruchomości w pojemniki i
worki na odpady komunalne oraz utrzymywaniem pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym, wszystkie pozostałe koszty zamówienia, w tym
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koszty wydruków harmonogramów odbioru odpadów oraz ewentualne ich zmiany, jak
również koszty ich dostarczenia właścicielom nieruchomości. Ponadto w kosztach
uwzględnia się również opłatę za przyjęcie odpadów przez regionalną instalację do
przetwarzania odpadów komunalnych oraz wszelkie inne koszty nieujęte w dokumentacji
przetargowej, bez których nie jest możliwe wykonanie zamówienia, w tym w szczególności:
1) zachowanie właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów,
2) porządkowanie terenu zanieczyszczonymi odpadami na skutek działań wykonawcy,
3) naprawienie i ponoszenie kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania
usługi,
4) zapewnienia przez cały czas trwania umowy dla właściwej realizacji przedmiotu
umowy odpowiedniej ilości i obsługi środków technicznych, gwarantujących terminowe i
jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, utrzymanie przedmiotowych środków
technicznych w dobrym stanie technicznym, gwarantującym sprawną pracę i ciągłość
świadczenia usług w okresie określonym w umowie,
5) odbiór i transport odpadów w sytuacjach, w których dojazd do punktów wywozowych
będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp., nie daje
wykonawcy tytułu do wnoszenia roszczeń z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu
umowy.
9. Przy obliczaniu ceny należy wliczać do niej koszt wyposażenia przed rozpoczęciem
realizacji przedmiotu zamówienia właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki na odpady
komunalne

oraz

utrzymywaniem

pojemników

w

odpowiednim

stanie sanitarnym,

porządkowym i technicznym.
10. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie, jak i cena łączna może ulec
zmianie tylko w przypadkach opisanych w parag. 15 Załącznika nr 9 – Istotnych dla Stron
Postanowień Umowy.
11. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
12. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz
wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
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13. W formularzu oferty należy podać cenę oferty:
a) bez podatku VAT (netto),
b) kwotę podatku VAT,
c) łącznie z podatkiem VAT (brutto).
15. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
16. Zamawiający wymaga załączenia do oferty Załącznik 4.1. (Kosztorys informacyjny) z
cenami jednostkowymi za wykonanie usług podstawowych na rzecz właścicieli
nieruchomości. Ceny podane w kosztorysie informacyjnym nie będą podlegały ocenie.
17. Kosztorys informacyjny stanowi podstawę wyliczenia cen jednostkowych formularza
rzeczowo cenowego.
18. W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 zwróci się
do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów
oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy,
który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
XIII) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
Cena- 60%
Poziom dodatkowych kryteriów -waga kryterium- 40%
2. Sposób oceny ofert:
Kryterium cena- za najniższą zaoferowaną cenę brutto zamówienia przyznaje się 60pkt.,
za zaoferowanie ceny wyższej przyznaje się punkty według wyliczenia:
Najniższa oferta cenowa brutto
C= ----------------------------------------- x 60= maksymalnie 60 pkt.
Cena brutto badanej oferty
Pozostałe punkty zostają przydzielone za dodatkowe kryteriów szczegółowego
(punktowego) - jakość obsługi zamawiającego przez wykonawcę ( sposób), przy czym
30pkt. –akcja liść i akcja choinka, zaoferowanie zorganizowania i przeprowadzenia przy
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współpracy z Zamawiąjącym akcji w każdym roku trwania umowy( sposób), przy czym
10pkt otrzymuje oferta, która przestawia powyższe kryteria.
4. Wykonawca będzie prowadził Biuro Obsługi Klienta (BOK), w którym będzie obsługiwał
mieszkańców Gminy: 1 raz w tygodniu przez 3 godziny we wskazanym miejscu i czasie.
Obsługa w BOK będzie udokumentowana raportem dostarczanym przez Wykonawcę
Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od dnia wykonania danej obsługi w BOK –
30 pkt.
5. Brak zaoferowania kryterium jakości obsługi zamawiającego przez wykonawcę
Zamawiający określi wartość punktową ofert- 0 pkt.
6. Wykonawca

zaoferuje

zorganizowanie

i

przeprowadzenie

we

współpracy

z

Zamawiającym w każdym roku trwania umowy w okresie od 30 grudnia do 15 lutego
(akcja choinka) i w okresie od 30 września do 30 listopada w każdej z wyżej
wymienionych akcji po dwie zbiórki tych odpadów – 10 pkt.
7. Brak zaoferowania akcji liść i akcji choinka Zamawiający określi wartość punktową ofert0 pkt.
8. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska z podanych kryteriów oceny
ofert wyliczonych wg wzoru:
K= Kc + Ko+Ka
K- suma punków oceny, Kc- liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla
kryterium cena, Ko- liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium
obsługa, Ka- liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium akcja.
XIV) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy:
1) Umocowanie do podpisania umowy, jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści
złożonej oferty.
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są
zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu
przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę).
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3. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi
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 ponownej oceny, chyba, że
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
XV)

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny brutto podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w
art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Głogówku, nr rachunku 35 8904 0001 1000 0000 4819 0007
z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy
GOK.III.271.3.2017”.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium
może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zgodnie z art.151 ustawy Pzp.
XVI) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
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Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
Dziale VI tej ustawy.
XVII) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę
ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.
XVIII)Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
XIX) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym i wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia
w walutach obcych.
Rozliczenia między zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
XX)

Zmiany zawartej umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Podstawa zakres, charakter i warunki
wprowadzania zmian zostały wskazane w istotnych postanowieniach umowy.
XXI) Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
XXII) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający
przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXV) Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy
o zamówieniach publicznych.
XXVI) Załączniki do SIWZ.
Załączniki:
Załącznik Nr 1 –

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1A –

Szacunkowa liczba osób zamieszkałych

Załącznik Nr 2 –

Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 –

JEDZ
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Załącznik Nr 4 –

Formularz rzeczowo-cenowy

Załącznik Nr 4.1 –

Kosztorys informacyjny

Załącznik Nr 5 –

Lista podmiotów tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 –

Doświadczenie zawodowe

Załącznik Nr 7 –

Wykaz kadry

Załącznik Nr 8 –

Potencjał techniczny

Załącznik Nr 9 –

Istotne dla stron postanowienia umowy

- sprawozdanie za 2016 – z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
- Uchwała nr XXXIII /73/ 2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 października 2015r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek
- Uchwała nr XXXIII /74/ 2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług na terenie Gminy Głogówek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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