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Przyłęk, 2013-06-04 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Znak sprawy:GBO.271.17.2013 
 
Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Przyłęk. 
 
 
I. Nazwa i adres zamawiającego. 
 

Zamawiający: Urząd Gminy w Przyłęku 

Adres: Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, woj. Mazowieckie 

            tel. (48) 677-30-16 

 fax. (48) 677-30-01 

 adres strony internetowej: www.przylek.pl 

 adres poczty elektronicznej: przylek@przylek.pl  

 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia. 
 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. 
zm.) a także wydanych na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzeń wykonawczych 
dotyczących przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 

1) Rozporządzenie 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.  2013r., poz.231), 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych ( Dz.U. z 2011r. Nr 282, poz.1650), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 
2011 r. Nr 282, poz.1649). 

 
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
 
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 oraz 
art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 
Przedmiotem zamówienia jest: odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie 

zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych położonych na terenie gminy Przyłęk w okresie od 01 lipca 2013 r. do 31 
grudnia 2014 r. 

 
Kod CPV  90.50.00.00-2 – Usługi związane z odpadami 
 
Obsługa zbiórki odpadów komunalnych obejmuje teren 31 sołectw: 
 

     Nazwa miejscowości                          Liczba mieszkańców 

1. Andrzejów                                                      126             

2. Babin                                                              357 

3. Baryczka                                                        149 

4. Grabów n/Wisłą                                              472 

5. Helenów                                                         110 

6. Ignaców                                                            74 

7. Kulczyn                                                          116 

8. Krzywda                                                         129 

9. Lipiny                                                             181 

10. Lucimia                                                          337 

11. Łagów                                                            521 

12. Łaguszów                                                       281 

13. Ławeczko Nowe                                               90 

14. Ławeczko Stare                                              140 

15. Mierziączka                                                     222 

16. Mszadla Dolna                                                237 

17. Mszadla Nowa                                                193 

18. Mszadla Stara                                               255 

19. Okrężnica                                                      265 

20. Pająków                                                         120 

21. Przyłęk                                                           510 

22. Ruda                                                                31 

23. Rudki                                                             283 
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24. Stefanów                                                       182 

25. Szlachecki Las                                                104 

26. Wysocin                                                         128 

27. Wólka Łagowska                                           134 

28. Wólka Zamojska                                            98 

29. Załazy                                                            263 

30. Zamość Stary                                                221 

31. Zamość Nowy                                               167 

                                  RAZEM:           6496 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych 
gromadzonych zarówno w sposób selektywny jak i zmieszanych, bezpośrednio z 
nieruchomości położonych na terenie gminy Przyłęk oraz ich zagospodarowanie w 
instalacjach wskazanych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 
października 2012 r. Nr 211/12 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 
2023 z załącznikami oraz uchwale Nr 212/12 w sprawie wykonania Wojewódzkiego 
Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 
2018 – 2023. 

W przypadku gdy Sejmik Województwa Mazowieckiego rozszerzy i zatwierdzi nową listę  
instalacji regionalnych do obsługi Regionu Radomskiego lub wejdą w życie przepisy 
prawne regulujące inny sposób przekazania odpadów do instalacji regionalnych, odebrane 
od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych będą mogły być przekazane do nowych 
Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 

 
Zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji w tym zielone oraz 

pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania, należy przekazać do regionalnej 
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z w/w przepisami. 

W gminie Przyłęk zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie przy wykorzystaniu 
pojemników i worków. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaopatrzenie nieruchomości w 
pojemniki i worki do zbierania odpadów w cenie oferty. 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1) Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z segregowania  - 1 raz w miesiącu gromadzonych w sposób 
następujący: 
- z gospodarstw domowych w pojemnikach ( 120 lub 240 litrów) lub workach koloru 
czarnego o pojemności 120 litrów. 

2)  Odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych – 1 raz w miesiącu 
gromadzonych w 4 rodzajach worków: 
- NIEBIESKI – z przeznaczeniem na papier i tekturę, 
- ŻÓŁTY – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal i opakowania 
wielomateriałowe, 
- BIAŁY – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne, 
- ZIELONY -  z przeznaczeniem na szkło kolorowe 
3) Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych 
oraz pozostałości z segregowania z pojemnika KP-7 znajdującego się przy Urzędzie Gminy 
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w Przyłęku – 1 raz w miesiącu po uprzednim telefonicznym zawiadomieniu Wykonawcy. 
Odbiór odpadów może nastąpić najpóźniej 3 dnia po dokonanym zawiadomieniu. 
 
Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy harmonogram odbioru odpadów z 
podziałem na frakcje, który po uzgodnieniu z Zamawiającym będzie załącznikiem do 
umowy.  
 
2. Tworzy się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Przyłęk. 

Gmina Przyłęk wskaże plac i udostępni pomieszczenie magazynowe w celu organizacji 
PSZOK. Na teren wskazanego placu Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć i 
ustawić pojemniki przeznaczone do zbiórki: 
- papieru i tektury – pojemnik koloru niebieskiego 
- tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe – pojemnik koloru żółtego 
- szkła bezbarwnego – pojemnik koloru białego 
- szkło kolorowe – pojemnik koloru zielonego 
Pojemniki powinny być wykonane z trwałego materiału, posiadać zamknięcie 
uniemożliwiające otwarcie ich przez nieuprawnione osoby oraz posiadać napis 
informujący na jaki rodzaj odpadów jest przeznaczony. 
Ponadto na placu Wykonawca ustawi kontenery przeznaczone do odbioru : 
- odpadów budowlanych pochodzących z drobnych remontów (odkryty kontener  
„gruzownik”) 
- odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji (kontener o poj. 5 – 10 m3 ) 
- odzieży i tekstyliów (kontener o poj. 5 – 10 m3 ) 
- zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (kontener odkryty ) 
- niesegregowanych , zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z 
segregowania (kontener o poj. 5 – 10 m3 ) 
Kontenery powinny posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów są 
przeznaczone. 
Zamawiający udostępni pomieszczenie magazynowe a Wykonawca będzie zobowiązany 
wyposażyć je w pojemniki przeznaczone do odbioru: 
- przeterminowanych leków i chemikaliów ( np. leki, środki ochrony roślin i 
opakowania po nich, detergenty, rozpuszczalniki, farby, kleje i inne niebezpieczne 
odpady chemiczne, które mogą powstać w gospodarstwach domowych. Zamawiający 
nie obejmuje przedmiotem zamówienia podmiotów gospodarczych, zakładów 
produkcyjnych, przemysłowych, a więc nie będą to odpady „przemysłowe”) - ,( 2 
pojemniki 120 litrów lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów) 
- zużyte baterie i akumulatory ( 2 pojemniki 120 litrów lub 1 pojemnik o pojemności 
240 litrów) 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( 2 pojemniki o pojemności 240 litrów) 
- inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych ( 2 
pojemniki o pojemności 240 litrów) 
Pojemniki powinny być wykonane z trwałego materiału oraz posiadać napis 
informujący na jaki rodzaj odpadów jest przeznaczony.  
Wykonawca zapewni funkcjonowanie PSZOK ( część usytuowana na wskazanym 
placu)  przez cały okres obowiązywania umowy, dwa razy w miesiącu ( 1 raz w dzień 
roboczy, 1 raz w sobotę), przez 5 godzin. Część PSZOK usytuowana w pomieszczeniu 
magazynowym będzie obsługiwana przez pracownika Urzędu Gminy w Przyłęku, a 
odpady tam zgromadzone będą odbierane przez Wykonawcę po uprzednim zgłoszeniu 
konieczności odbioru przez Zamawiającego. Dni i godziny otwarcia PSZOK zostaną 
ustalone przez Zamawiającego i po uzgodnieniu z Wykonawcą dane te zostaną 
uwzględnione w harmonogramie na dany rok kalendarzowy, który będzie załącznikiem 
do umowy. 
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Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać 
odpady w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników, 
jednak nie rzadziej niż raz na kwartał 
 
 
 

 
3. Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, opon, odzieży i tekstyliów będzie 

dokonywany  bezpośrednio sprzed posesji. Odbiór nastąpi 1 raz w II połowie 2013 roku 
i 1 raz w roku 2014. Termin odbioru powyższych odpadów zostanie ustalony przez 
Zamawiającego i po uzgodnieniu z Wykonawcą dane te zostaną uwzględnione w 
harmonogramie na dany rok kalendarzowy, który będzie załącznikiem do umowy. 
 

4. Odbiór odpadów budowlanych odbywa się na podstawie indywidualnej umowy 
cywilnoprawnej zawartej między właścicielem nieruchomości a uprawnionymi do 
odbioru odpadów przedsiębiorcami. Odbiór za odpłatnością właściciela posesji po 
wcześniejszym ustaleniu z Wykonawcą. 

 
 

5. Odbiór popiołu i żużla paleniskowego odbywa się na podstawie indywidualnej umowy 
cywilnoprawnej zawartej między właścicielem nieruchomości a uprawnionymi do 
odbioru przedsiębiorcami. Odbiór za odpłatnością właściciela posesji po wcześniejszym 
ustaleniu z Wykonawcą. 
 

6. Odbiór odpadów komunalnych zebranych w ramach tzw. „sprzątania świata”. Odbiór 
nastąpi 1 raz w II połowie 2013 roku i 1 raz w roku 2014. Termin i miejsce odbioru 
odpadów zostanie wskazany przez Zamawiającego a Wykonawca zostanie o tym 
poinformowany pisemnie z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. 

 
7. Pojemniki (o pojemności 120 lub 240 litrów) oraz worki do prowadzenia zbiórki 

odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych o pojemności 120 litrów 
obowiązkowo dostarcza właścicielom nieruchomości Wykonawca. Każda nieruchomość 
zostanie wyposażona w co najmniej 1 pojemnik  oraz 2 worki każdego rodzaju. Przy 
odbiorze odpadów Wykonawca każdorazowo będzie dostarczał co najmniej tyle 
worków ile odbierze worków z odpadami. Zamawiający wymaga również 
zabezpieczenia worków w ilości 1000 sztuk każdego koloru, które zostaną złożone w 
siedzibie Zamawiającego przed rozpoczęciem terminu realizacji usługi. 

 
8. - Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na 

właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości nie 
wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów ( np. w worku 
przeznaczonym na odpady segregowane będą znajdować się odpady zmieszane, gdy w 
worku przeznaczonym na daną frakcję odpadów segregowanych będą znajdować się 
odpady innej frakcji) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 2 dni roboczych od 
dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji do pisemnego (faxem) poinformowania 
Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez 
właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć 
dokumentację fotograficzną i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji 
musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej 
godzinie doszło do ustalenia w/w zdarzenia. 
- Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu kwartalne sprawozdania zgodnie z 
ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
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- Wykonawca odbierający odpady komunalne jest obowiązany spełnić wymagania 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 
stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 122) 
- Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy zobowiązany jest do przestrzegania 
obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności: 

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) 
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 

- W sezonie zimowym odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie z dróg 
objętych stałym zimowym utrzymaniem bez względu na warunki pogodowe, natomiast 
z pozostałych dróg gdy ze względu na nieprzejezdność, niemożliwy będzie odbiór i 
wywóz odpadów Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru w terminie do 2 dni od 
dnia w którym drogi staną się przejezdne. Wykonawca zobowiązany jest poinformować 
Zamawiającego w dniu, w którym powinien być dokonany odbiór o fakcie i przyczynie 
nie odebrania odpadów z poszczególnych sołectw. 
- Usługa będzie wykonywana w dni robocze ( pon. – pt.) w godzinach od 7:00 do 20:00 
- Załadunek i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu 
oraz środków transportu, które muszą być w dyspozycji Wykonawcy. 

 
 
IV. Opis części zamówienia, jeżeli dopuszcza się składanie ofert 
częściowych. 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4. 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6.  
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych 
 
VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne 
warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, przewidujących 
odmienny niż opisany w niniejszej specyfikacji sposób wykonania zamówienia. 
 
VII. Termin wykonania zamówienia. 
 
Wymagany termin wykonania zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do 
31.12.2014 r. 
 
VIII. Opis sposobu przygotowania ofert. 
 
1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca z 

zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, 
której integralną cześć stanowią załączniki. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi 
w SIWZ. 
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3. Oferta – pod rygorem nieważności- powinna być czytelna, napisana w języku polskim na 
maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę 
uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, zgodnie z formą 
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie 
właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. Oferta może mieć także postać 
wydruku komputerowego. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być 
przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na 
tekście przetłumaczonym. 

4. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, były spięte (zszyte) w sposób 
zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości a każda zapisana strona (kartka) 
oferty była opatrzona kolejnym numerem. Każda zapisana kartka ma być podpisana lub 
parafowana przez osobę uprawnioną do podpisania oferty. Parafka (podpis) ma być 
naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką 
osoby składającej parafkę). Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście mają być 
parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Czyste strony nie muszą być 
podpisywane. 

5. Wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela. Dokumenty w 
formie kserokopii powinny być poświadczone na każdej zapisanej stronie „za zgodność z 
oryginałem” i opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby uprawnionej lub 
upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.. W przypadku przedstawienia kopii 
nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości Zamawiający zażąda 
przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.  

6. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone 
pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące 
osobę prawną lub fizyczną.  

7. Ofertę należy złożyć na druku „Oferta” opracowanym przez Zamawiającego, poprzez jego 
wypełnienie na maszynie, komputerze lub ręcznie i dołączyć wymagane w SIWZ 
dokumenty. Dopuszcza się przepisanie formularzy przez Wykonawcę, jednak układ 
graficzny oraz opisy poszczególnych wierszy i kolumn muszą pozostać bez zmian. 

8. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach wewnętrznej i zewnętrznej. Koperta zewnętrzna 
powinna być opatrzona nazwą i adresem zamawiającego oraz napisem: „Oferta na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych z terenu gminy Przyłęk. Nie otwierać przed terminem otwarcia 
ofert.”  Kopertę wewnętrzną należy oznaczyć nazwą i adresem wykonawcy oraz 
oznaczeniami jak na kopercie zewnętrznej. W przypadku składania oferty wspólnej na 
kopercie należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę oraz 
nazwę i adres pełnomocnika. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem 
ponosi Wykonawca. 

9. Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do załączenia do oferty 
umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwa do podpisania oferty w przypadku nie 
podpisania jej przez wszystkich wspólników spółki. Wspólnicy Spółki Cywilnej będą 
traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. 

10. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Upoważnienie 
musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych 
przedstawicieli wszystkich Wykonawców. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie 
określać dane mocodawców, pełnomocnika, zakres umocowania, datę udzielenia 
pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnik pozostaje w 
kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego z 
wszelkimi sprawami. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą 
wyłącznie z pełnomocnikiem występującym jako reprezentant pozostałych.  
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11. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe 
dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Oferta musi być podpisana w taki 
sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 
Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na 
„Wykonawcę” w miejscu np.: „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące 
konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 

12. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

 
IX. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków. 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, 

osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości 
prawnej, a także Wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący 
wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy 
spełniają następujące warunki: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia: 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

4)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 
24 ust. 1 i 2 ustawy . 

 3.  Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły 
„spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub 
oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych 
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.  

 
X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien 
dołączyć do formularza oferty następujące dokumenty: 
1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

2. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega 
wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

3. zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

4. zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
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płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Lista podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy 
do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 

6. Aktualne zezwolenie na transport odpadów i informację o wpisie do rejestru działalności 
regulowanej Gminy Przyłęk. 

7. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych usług odbioru odpadów komunalnych wykonywanych w sposób ciągły 
przez okres minimum 6 miesięcy 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, oraz załączeniem dowodów (poświadczeń) czy usługi te zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. 

8. Dokument potwierdzający wniesienie wadium 
 
W przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną i nie podpisania jej przez wszystkich 
wspólników spółki, oprócz w/w dokumentów do oferty należy dołączyć kserokopię umowy 
Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwo do podpisania oferty. 
 
W przypadku składania oferty wspólnej przez konsorcjum, oprócz wyżej wymienionych 
dokumentów,  do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców 
w postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i 
zawarcia umowy. 
 
Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 

A). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej w miejsce dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 
 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
B). Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione 
do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt. A) odnośnie terminów ważności 
dokumentów stosuje się odpowiednio. 

 
 
XI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, osoby uprawnione do 
porozumiewania się z wykonawcami. 
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1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na: 
adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: 
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu: 
podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia -048 677 30 01. 
b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną (e-mail). 
3) W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się 
zwrócić o ponowne ich przesłanie. 
 
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
1)        Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami 
jest: 
imię i nazwisko Leszek Rutkowski 
tel. 048 677 30 16 
w terminach w czasie pracy urzędu w godz. 9.00-13.00 
 
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
1) Wykonawca  może zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  niniejszej 
specyfikacji    istotnych    warunków    zamówienia.    Zamawiający    udzieli    wyjaśnień 
niezwłocznie   wszystkim   wykonawcom,    którym    przekazał   specyfikację   istotnych 
warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z 
zastrzeżeniem pkt.2). 
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XIV niniejszej specyfikacji) 
terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 
mowa w pkt.  2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania. 
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.przylek.pl. 
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane   do   zamawiającego  zapytania   w   sprawach   wymagających   zachowania 
pisemności postępowania. 
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 
 
4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym 
zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie 
internetowej  www.bip.przylek.pl. 
 
3)Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również  pytania  Wykonawców wraz  z  wyjaśnieniami  stają się  integralną częścią 
specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  i  będą wiążące  przy składaniu ofert. 
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Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów 
będą podlegały nowemu terminowi. 
4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji  nie prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 
5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
Zamawiający zamieści w  Biuletynie Zamówień  Publicznych  „ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia   zamieszczonego    w   Biuletynie   Zamówień   Publicznych",    przedłużając 
jednocześnie termin  składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 
ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień  Publicznych „ogłoszenia o 
zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający 
zamieści informację o zmianach  na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
www.bip.przylek.pl. 
 
XII. Wymagania dotyczące wniesienia wadium. 
 

Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. ( słownie: 

pięć tysięcy złotych ) 

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1. pieniądzu, 

2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3. gwarancjach bankowych, 

4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z poźn. zm.) 

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 

Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy w 

Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 53915700020050050538880006. 

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i 

obejmować cały okres związania ofertą. 

Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 
XIII. Termin zwi ązania ofertą. 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 
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 
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upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
XIV. Miejsce i termin składania ofert. 
 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 14.06.2013r. do 

godz. 1000 w pokoju nr 4 Urzędu Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30 , 26-704 Przyłęk . 
2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie ze wskazanym miejscem ponosi Wykonawca. 
3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po upływie terminu 

składania ofert.  
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie to musi być złożone według takich 
samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach ( wewnętrznej i zewnętrznej) 
oznaczonych dodatkowo dopiskiem „Zmiana”.  

5. Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak 
wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „Wycofane”. 
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po 
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty 
wycofane nie będą odczytywane.  

6. Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty. 

 
XV. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2013r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w 

pokoju nr 4. 
2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
4. Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający poda nazwy Wykonawców, ich adresy, 

ceny ofertowe oraz inne kryteria przewidziane w SIWZ. 
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek 

Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 
6. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

protokół wraz z załącznikami jest jawny za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w 
odniesieniu, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca 
winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie 
ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. 

7. Ujawnienie protokółu i ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
 - zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 
 - zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 
 - udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika  
     zamawiającego 
 - wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za 
     pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu 
 - udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin 
     jego pracy (urzędowania). 
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8.        Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, 
 faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem , że jeżeli z przyczyn technicznych 
 przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym 
 wykonawcę oraz wskaże sposób, jaki mogą one być udostępnione. 
9.  W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
 publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. 
 w sprawie protokołu postępowania o udzielenia zamówienia publicznego (Dz.U. z  
 2010 r. Nr 223 poz. 1458) oraz Kodeks Cywilny. 
 
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 

Cena powinna być podana:  
a) cyfrowo i słownie w złotych polskich, 

b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena ryczałtowa netto miesięcznie, 

stawka podatku VAT, cena brutto miesięcznie, wartość całego zamówienia brutto. 

 

Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z 

zasadami określonymi w art. 87 ust.2  ustawy Prawo zamówień publicznych i 

niezwłocznie powiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których 

nie można poprawić na podstawie art. 87 ust.2 ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu 

ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy). 

     Nie przewiduje się zaliczek na poczet realizacji zamówienia. 

      Zapłata za wykonane roboty nastąpi  przelewem w terminie do 30 dni od daty       

otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

. 
XVII. Informacje dotycz ące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy w walutach 

obcych. 
2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w złotych 

polskich. 
 
XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie kierował się przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 
ofert. 
 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego 

wagą:  cena oferty    - 100% 
Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie przedstawionego wyżej 
kryterium. Oferty będą oceniane w skali 0-100 pkt. Najwyższą ilość punktów otrzyma 
oferta zawierająca najniższą cenę. Ocena pozostałych ofert dokonana zostanie według 
następującego wzoru: 

 
                      najniższa cena oferowana 
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Liczba pkt.= -------------------------------- x 100 pkt. x 100% odpowiadające wadze kryterium 
                       cena badanej oferty 
 
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców pisemnych 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
3.  Na podstawie art. 87 ust. 2 Zamawiający poprawi w ofercie:  
- oczywiste omyłki pisarskie,  
- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,   
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
4.  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 
3. 

5. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy w stosunku, do 
których wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ofertę 
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności zawartych w art. 89 ust. 
1 ustawy.  

7. Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający dokona wyboru oferty 
najkorzystniejszej na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ. 

8. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena nie można 
dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o 
takiej samej cenie, 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. 

9.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z wymogami 
wynikającymi z art. 92 ustawy. 

11. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności zawartych w 
art. 93 ustawy. 

 
XIX. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

 
1. Ogólne warunki umowy / wzór umowy/  stanowi załącznik do SIWZ 
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 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 zamówienia którego  wartość 
zamówienia 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 pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
została złożona tylko jedna oferta. 
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4. Podmioty występujące wspólnie będą zobowiązane do dostarczenia Zamawiającemu 
umowy regulującej ich współpracę. 

 
XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Zamawiający nie żąda od oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 
umowy albo wzór umowy. 
 
1. Załącznikiem do SIWZ jest sporządzony przez Zamawiającego projekt umowy. 
2. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach 

określonych w projekcie umowy. 
 
XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcy. 

1. Środki   ochrony   prawnej   (Odwołanie,   Skarga   do   Sądu)   w  niniejszym   postępowaniu 
przysługują wykonawcom,  a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w 
uzyskaniu  niniejszego zamówienia  lub  poniosły  lub  mogą ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki 
ochrony   prawnej   przysługują   również   organizacjom   wpisanym   na   listę  organizacji 
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

4. W przypadku: 
  
1) niezgodnej   z   przepisami   ustawy   czynności   podjętej   przez   zamawiającego   w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w 
terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. 
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy 
czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców. 
 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
 

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem 

2) 10  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności zamawiającego  stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 
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7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia,  wnosi  się w terminie  5 dni  od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia  w   Biuletynie  Zamówień   Publicznych   lub  specyfikacji   istotnych  
warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego - www.bip.przylek.pl. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia 
o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia. 
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
 
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 

albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

11. 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.   Przesłanie   kopii   odwołania   może   nastąpić   pisemnie,   faksem   lub   drogą 
elektroniczną. 

12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym 
powyżej,   stanowi   jedną   z   przesłanek   odrzucenia   odwołania   przez   Krajową   Izbę 
Odwoławczą. 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin 
składania 
ofert. 

14. W przypadku wniesienia  odwołania  po  upływie terminu  składania  ofert bieg  
terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia. 

15. Kopię odwołania Zamawiający: 
 

1) przekaże  niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, 

2) zamieści również na stronie internetowej - www.bip.przylek.pl, jeżeli odwołanie 
dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego. 

 
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

17. Przystąpienie  do   postępowania  odwoławczego  doręcza  się  Prezesowi   Krajowej   
Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu 
odwołanie. 

18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie 
zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 

19. Na   orzeczenie  Krajowej   Izby  Odwoławczej  stronom   oraz   uczestnikom   
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 

20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI 
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Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 
 
XXIII. Informacja o zawarciu umowy ramowej. 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
 
 XXIV. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicz nej. 
 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
 
XXV. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
 
XXVI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami  
 

1.W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, protesty oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 

2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania 
 
XXVII. Informacja o podwykonawcach. 
 
Zamawiający żąda wskazania w ofercie wszystkich części zamówienia, których wykonanie 
wykonawca  powierzy podwykonawcom. 

 
Załączniki: 
1. formularz oferty, 
2. oświadczenie z art. 22 i art. 24 ustawy, 
3. projekt umowy, 
4. wykaz usług 
5. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacja o tym, że 
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 

 
 
 
 
 
Przyłęk, dnia  04.06.2013r.                                              

Zatwierdził:   
 

 


