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Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Szpitalna 4
Miejscowość: Barlinek

Kod pocztowy: 74-320 Barlinek

Punkt kontaktowy: Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 957462311

Osoba do kontaktów: Łukasz Stankiewicz
E-mail: biuro@pgkbarlinek.pl

Faks: +48 957462311/30

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.pgkbarlinek.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
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Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak
nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Strąpie na terenie Gminy Barlinek”
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
Roboty budowlane
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Dostawy
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Usługi
Kategoria usług: nr: _____
Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Strąpie, gmina Barlinek
Kod NUTS:
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
_____
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II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
3.3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych – „Rekultywacja składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne w m. Strąpie na terenie Gminy Barlinek” w zakres których wchodzi, m.in.:
a) zaprojektowanie w niezbędnym zakresie;
b) przeprowadzenie wszelkich postepowań administracyjnych związanych z pracami, zgłoszenie lub uzyskanie
wszelkich decyzji administracyjnych w oparciu o udzielone pełnomocnictwo;
c) wykonanie robót związanych z rekultywacją składowiska (prac zasadniczych), w tym m.in.:
- ukształtowanie wierzchowiny i skarp składowiska odpadów w sposób umożliwiający swobodny spływ wód
opadowych,
- ułożenie i uformowanie warstwy wyrównawczej z gruntu mineralnego lub odpadów o grubości 0,20 m,
- wykonanie 3 studni biernego odgazowania z biofiltrem,
- ułożenie warstwy uszczelniającej wykonanej z maty bentonitowej zapewniającej współczynnik
wodoprzepuszczalności na poziomie k <1 x 10 -9 m/s,
- ułożenie warstwy glebotwórczej z mas ziemnych lub odpadów o miąższości 0,6 m,
- wysiew traw i roślin motylkowych.
- zaprojektowanie i wykonanie ścieżki edukacyjnej
- Realizacja niniejszej inwestycji nie może doprowadzić do pogorszenia stanu technicznego drogi powiatowej
nr 2148Z, do której przylega działka składowiska. Ewentualne koszty z tytułu uszkodzenia wspomnianej drogi w
wyniku prowadzonej inwestycji zostaną przerzucone na Wykonawcę.
Powyższe prace zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją, na którą składa się:
- Aktualna zmiana decyzji Starosty Myśliborskiego z dnia 5 sierpnia 2003 r. znak: OSR.III.7645/13-2/03, która
zawiera zaktualizowany harmonogram rekultywacji składowiska w m. Strąpie (znak:WOŚ.II.7241.5.2.2014.IB)
- Projekt budowlany („Projekt Techniczny Zmian Sposobu Zamknięcia Składowiska Odpadów w Miejscowości
Strąpie, Gmina Barlinek”)
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych („Dokumentacja Projektowa Zamknięcia i
Rekultywacji Składowiska Odpadów w M. Strąpie, Gm. Barlinek”)
- Przedmiar Robót („Dokumentacja Projektowa Zamknięcia i Rekultywacji Składowiska Odpadów w M. Strąpie,
Gm. Barlinek”)
- Program Funkcjonalno-Użytkowy („Wykonanie ścieżki edukacyjnej na zrekultywowanym składowisku odpadów
komunalnych w miejscowości Strąpie, gmina Barlinek”)
stanowiącymi łącznie załącznik nr 8 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) i
umową, której wzór stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
45112320
45112330
45112700
45200000
45222110
71320000
77310000
45112350
45233161
45111200
90511000
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II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
tak

nie

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części:
tak
nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :

tak

nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne w miejscowości Strąpie w gminie Barlinek, wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem ścieżki edukacyjnej
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : 209455.51 Waluta : EUR
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje :
tak
nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:
tak
nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 12/09/2014 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/08/2015 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
7.1. Wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 złotych) może być wnoszone
w jednej lub kilku 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).
7.2. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na konto depozytowe Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku – Bank GBS Barlinek nr konta: 64835500090000032920000003.
7.3. Dokument przelewu należy opisać, np: „Wadium – Strąpie rekultywacja”
7.4. Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli do dnia i godziny
składania ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na koncie Zamawiającego.
7.5. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kliku spośród form wskazanych w pkt 7.1. niniejsze SIWZ należy
załączyć do oferty.
7.6. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania Wykonawcy ofertą, przy czym bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7.7. Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywania i
wymagalne na pierwsze żądanie zobowiązanie gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty Zamawiającemu
pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium – zgodnie z przepisami ustawy PZP.
7.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
7.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
7.10. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium
wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
7.12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie pkt 7.8., jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
7.13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
7.14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
7.15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
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3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
_____

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
5.21. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego
pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Umocowanie pełnomocnika może również wynikać z
treści innego dokumentu dołączonego do oferty. Pełnomocnictwo, winno odpowiadać wymogom określonym
w przepisach Kodeksu Cywilnego. W swojej treści winno wskazywać mocodawcę (osobę fizyczną lub
prawną) na rzecz i w imieniu, którego działa wskazany pełnomocnik (osoba fizyczna lub prawna) oraz
określać zakres umocowania pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy. Przyjmuje się, że jeśli nie
wynika to wprost z treści pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego, to obejmuje ono uprawnienie pełnomocnika do potwierdzenia za zgodność
wszystkich dokumentów złożonych w niniejszym postępowaniu przez tych Wykonawców. Dokumenty dotyczące
konkretnego Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, mogą
również być potwierdzone za zgodność przez osobę uprawnioną do reprezentacji tego Wykonawcy.

III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

tak

nie

III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
5.2 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą podlegać wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
5.3 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców w następujący sposób:
Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu i oświadczenia, a także
czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie warunku nie później niż na dzień składania
ofert. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę
oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty lub uzupełnienia dokumentów czy wyjaśnień, zgodnie z
formułą: spełnia / nie spełnia.
5.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, a także dokumenty wskazane w poszczególnych podpunktach
punktu 5.4. wystawione na te podmioty, z tym że w zakresie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej
i finansowej możliwe jest przedstawienie innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą
spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może
przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego.
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5.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania podmiotu użyczającego zasobów stanowi
załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
5.7. W sytuacji gdy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca polega na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych swoich podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców,
na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP.
5.8. Jeżeli w trakcie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 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 niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w niniejszej SIWZ.
5.9. Potwierdzenie przez Wykonawców braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, opisanych w pkt 5.2. SIWZ,
nastąpi w oparciu o analizę przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
poniżej:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; w
przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną działając we własnym imieniu lub przez pełnomocnika;
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną działając we własnym imieniu lub przez pełnomocnika;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej
ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną działając we własnym imieniu lub
przez pełnomocnika;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; w przypadku składania
oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną działając we własnym
imieniu lub przez pełnomocnika.
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy
PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku składania
oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną działając we własnym
imieniu lub przez pełnomocnika,
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy
PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku składania
oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną działając we własnym
imieniu lub przez pełnomocnika,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy
PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku składania
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oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną działając we własnym
imieniu lub przez pełnomocnika,
8) oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; w
przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną działając we własnym imieniu lub przez pełnomocnika.
5.10. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
5.11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których mowa w pkt 5.9.
a) ppkt 2)–4) i 6) – 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 ubezpieczenie 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) ppkt 5) i 7) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4–8,10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5.12. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.11., 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, wystawione w terminach podanych w pkt 5.11. SIWZ.
5.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
5.14. W przypadku zagranicznych Wykonawców lub osób zdolnych do wykonania zamówienia, dopuszcza
się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2008, Nr 63 poz. 394 ze
zmianami).
5.15. Dokumenty, o których mowa w pkt 5. SIWZ są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one
opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
5.16. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 5.5. SIWZ, kopie dokumentów dotyczących tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
5.17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
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5.18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski z
zastrzeżeniem pkt 3.3.3 i 6.13.
5.19. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej lub którzy nie złożyli pełnomocnictw,
albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej,
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert.
5.20. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
5.21. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego
pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Umocowanie pełnomocnika może również wynikać z
treści innego dokumentu dołączonego do oferty. Pełnomocnictwo, winno odpowiadać wymogom określonym
w przepisach Kodeksu Cywilnego. W swojej treści winno wskazywać mocodawcę (osobę fizyczną lub
prawną) na rzecz i w imieniu, którego działa wskazany pełnomocnik (osoba fizyczna lub prawna) oraz
określać zakres umocowania pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy. Przyjmuje się, że jeśli nie
wynika to wprost z treści pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego, to obejmuje ono uprawnienie pełnomocnika do potwierdzenia za zgodność
wszystkich dokumentów złożonych w niniejszym postępowaniu przez tych Wykonawców. Dokumenty dotyczące
konkretnego Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, mogą
również być potwierdzone za zgodność przez osobę uprawnioną do reprezentacji tego Wykonawcy.
9.3. Pełnomocnictwo:
9.3.1. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza bądź osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu
rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy.
9.3.2. W przypadku podpisywania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Jeżeli pełnomocnictwo
udzielone zostało przez osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym dołączonym do oferty ( np.
przez poprzednich członków zarządu), Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić stosowne umocowanie
pełnomocnika poprzez:
- oświadczenie osoby wymienionej w dokumencie rejestracyjnym dołączonym do oferty stwierdzające, że
ww. pełnomocnictwo podpisane zostało przez osoby, które posiadały takie uprawnienia w chwili dokonywania
tej czynności lub oświadczenie osoby wymienionej w dokumencie rejestracyjnym dołączonym do oferty
stwierdzające, że ww. pełnomocnictwo nadal pozostaje w mocy,
albo
- dołączenie do oferty odpowiednio potwierdzonej za zgodność kopii dokumentu rejestracyjnego wystawionego
w dacie wcześniejszej niż data udzielenia pełnomocnictwa, który w swojej treści wymieniać będzie jako
uprawnione do reprezentacji podmiotu te osoby, które udzieliły przedmiotowego pełnomocnictwa.
9.4. Oferty wspólne:
9.4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.4.2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1) musi spełniać wymagania podane w pkt 5.21. SIWZ i
znajdować się w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo
musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
9.4.3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do
Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
9.4.4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące
wymagania:
9.4.4.1. sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak
np.: odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego i właściwego
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oddziału ZUS – składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy; jeżeli jednak
podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych
lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany, jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) –
dokumenty te powinien złożyć niezależnie ten podmiot,
9.4.4.2. dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
9.4.5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich
zastosowanie zasady określone w pkt. 9.4. niniejszej SIWZ.
9.4.6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawienia
Zamawiającemu umowy konsorcyjnej.
9.4.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą obligatoryjnie wykazać, że:
- łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu;
- w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi przesłanka wykluczenia z postępowania.
9.4.8. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań.
9.5. Pozostałe dokumenty składające się na ofertę:
- wypełniony formularz ofertowy;
- opisane w SIWZ oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia, a także środki dowodowe w celu wykazania ewentualnego równoważności
produktów;
- dowód wniesienia wadium;
- pełnomocnictwa.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
5.4 Potwierdzenie przez Wykonawców spełniania
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy
warunków udziału w postępowaniu, opisanych
spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których
szczegółowo w pkt 5.1 niniejszej SIWZ, nastąpi w
mowa w art. 22 ust.1 ustawy:
oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego zapewniającej wykonanie zamówienia:
załącznik nr 2 do SIWZ), a także analizę przedłożonych 5.1.4.1. Warunek spełni wykonawca, który posiada
przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów, o
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości,
których mowa poniżej:
co najmniej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy
5.4.3. informacji banku lub spółdzielczej kasy
00/100 złotych).
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 5.1.4.2. Warunek spełni wykonawca, który przedstawi
posiadanych środków finansowych lub zdolność
opłaconą polisę na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00
kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100 złotych), a w
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
w przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
składają zgodnie ze swoim wyborem jedną wspólną
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
informację lub oddzielne informacje. Warunek zostanie z przedmiotem zamówienia.
uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę
wspólną będą spełniać go łącznie;
5.4.4. opłaconej polisy na wymaganą kwotę, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
5.4 Potwierdzenie przez Wykonawców spełniania
5.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy,
warunków udziału w postępowaniu, opisanych
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o
szczegółowo w pkt 5.1 niniejszej SIWZ, nastąpi w
których mowa w art. 22 ust.1 ustawy PZP:
oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków
5.1.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie – warunek
udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie, co
załącznik nr 2 do SIWZ), a także analizę przedłożonych najmniej dwóch (2) robót ziemnych polegających na
przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów, o
przemieszczaniu mas ziemnych takich jak wymiany
których mowa poniżej:
gruntów, niwelacja terenu, wykonywanie nasypów,
5.4.1. wykazu robót budowlanych wykonanych w
skarpowanie, o wartości robót nie mniejszej niż
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
250.000,- zł netto (słownie: dwieście pięćdziesiąt
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
tysięcy 00/100 złotych) każda w okresie ostatnich pięciu
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
okresie. W przypadku złożenia przez Wykonawców
wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących oświadczeń lub dokumentów zawierających dane
najważniejszych robót, określających, czy roboty
podane w innych walutach niż w złoty polski, dane
te zostały wykonane w sposób należyty oraz
finansowe zostaną przeliczone według średniego
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html)
– według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o
w przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy
zamówieniu lub ostatniego kursu sprzed dnia ukazania
składają zgodnie ze swoim wyborem jeden wspólny
się ogłoszenia o zamówieniu – w przypadku, gdyby
wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany w tym dniu kurs nie był podawany. Ten sam kurs
za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę
Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich
wspólną będą spełniać go łącznie;
innych danych finansowych oferty.
5.4.2. wykazu osób, które będą uczestniczyć
5.1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem
w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
zamówienia – warunek spełni Wykonawca, który
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
osobą na stanowisko:
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
5.1.3.1 Kierownik Robót, która posiada co najmniej
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
dwuletnie doświadczenie w kierowaniu robotami
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
ziemnymi polegającymi na przemieszczaniu mas
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ziemnych takich jak wymiany gruntów, niwelacja terenu,
– według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; wykonywanie nasypów, skarpowanie.
w przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy
składają zgodnie ze swoim wyborem jeden wspólny
wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany
za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę
wspólną będą spełniać go łącznie;

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
tak
nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
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Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:
tak
nie
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Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____

Negocjacyjna

Negocjacyjna przyspieszona

Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :
tak
nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____

Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców: _____
albo
Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :
tak
nie
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria
Waga
Kryteria
Waga
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
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Kryteria
4. _____
5. _____

Waga
_____
_____

Kryteria
9. _____
10. _____

Waga
_____
_____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak

nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
04/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak
nie
(jeżeli tak)
Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: 14/07/2014 Godzina: _____
Dokumenty odpłatne
tak
nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____

Waluta: _____

Warunki i sposób płatności:
_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/07/2014 Godzina: 10:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: ______
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
polski
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 14/07/2014
(dd/mm/rrrr) Godzina11:00
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Barlinek
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak
nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :
tak
nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :
tak
nie
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
2.5 Zamówienie udzielane jest w ramach realizacji umowy o dofinansowanie projektu „Rekultywacja składowisk
odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”, w ramach działania 2.1 – „Kompleksowe
przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”,
priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2007 – 2013.

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
3.5.1 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom różnych części (zakresów) zamówienia
w zależności od woli Wykonawców. Za prace podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę żadnych części (zakresów)
zamówienia.
3.5.2 W przypadku powierzenia podwykonawcom części (zakresów) zamówienia Wykonawcy winni
poinformować Zamawiającego o zamiarze powierzenia określonych części zamówienia podwykonawcom
poprzez zaznaczenie odpowiedniej treści w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
3.5.3 W przypadku korzystania przy wykonywaniu części przedmiotu zamówienia z udziału podwykonawców
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę o podwykonawstwo
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W razie niedopełnienia powyższego obowiązku umowa będzie
bezskuteczna dla Zamawiającego. Powyższe stosuje się także do wszelkich zmian umowy.
3.5.4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3.5.5 Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, zgłasza
pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż
30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej albo
dostawy lub usługi, o której mowa w pkt 3.5.6.
3.5.6 W przypadku zawierania umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,
Zamawiający żąda przedkładania celem umożliwienia mu wyrażenia zastrzeżeń do projektów umów przed ich
zawarciem jedynie umów, których wartość przekracza 0,5% wartości umowy zawartej z Zamawiającym. W razie
niedopełnienia powyższego obowiązku umowa o wartości przekraczającej 0,5% wartości umowy zawartej z
Zamawiającym będzie bezskuteczna dla Zamawiającego.
3.5.7 Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, ma prawo
zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi o podanej wartości w razie braku spełnienia wymagań określonych w SIWZ.
3.5.8 Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie
14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
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3.5.9 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane albo dostawy
lub usługi o podanej wartości, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
3.5.10 Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu kopii zawartej umowy o
podwykonastwo, ma prawo zgłaszania pisemnego sprzeciwu do umowy, której przedmiotem są roboty
budowlane albo dostawy lub usługi o podanej wartości w razie braku spełnienia wymagań określonych w SIWZ.
3.5.11 Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej kopii umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dni,
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
3.5.12 W przypadkach zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy, Zamawiający wzywa Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wyrażenia
sprzeciwu wobec jej zawarcia albo kary umownej.
3.5.13 Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy
lub usługi o podanej wartości, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio
zastrzeżeń lub sprzeciwu:
3.5.13.1 Umowa o podwykonawstwo musi być zawarta przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy i podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) w obrocie gospodarczym, co powinno wynikać z
dokumentów rejestrowych albo dokumentów rejestrowych i pisemnego upoważnienia.
3.5.13.2 Nadto ww. umowa powinna zawierać co najmniej:
3.5.13.2.1. oznaczenie nazwy (firmy) podwykonawcy i jego danych rejestrowych, w tym adresu siedziby i adresu
do doręczeń;
3.5.13.2.2. precyzyjne oznaczenie zakresu i wielkości świadczenia podwykonawcy oraz oświadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zapoznaniu się z postanowieniami SIWZ wraz z jej wszelkimi
zmianami (modyfikacjami) i odpowiedziami na pytania wykonawców;
3.5.13.2.3. wysokość ustalonego wynagrodzenia, przy czym przy założeniu rozliczenia kosztorysowego –
maksymalny limit tego wynagrodzenia;
3.5.13.2.4. termin wykonania przedmiotu umowy, który musi być zgodny z terminami przewidzianymi w
zaakceptowanym harmonogramie robót Wykonawcy;
3.5.13.2.5. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
3.5.13.2.6. formę zapłaty należności przysługującej podwykonawcy;
3.5.13.2.7. postanowienia dotyczące obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, i jej zmian;
3.5.13.2.8. postanowienia dotyczące wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian;
3.5.13.2.9. postanowienia dotyczące obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są
dostawy lub usługi, oraz ich zmian;
3.5.13.2.10. postanowienia dotyczące zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej
przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
3.5.13.2.11. zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;
3.5.13.2.12. wysokości kar umownych, z tytułu: a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, b) nieprzedłożenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, c)
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, d)
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;
3.5.13.2.13. zasady przedkładania Zamawiającemu oświadczeń podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o uregulowaniu wszelkich wymagalnych wynagrodzeń, a także o obowiązku przedkładania Zamawiającemu
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dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział
w realizacji odebranych robót budowlanych, dostaw lub usług, pod rygorem wstrzymania wypłaty należnego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, dostawy lub usługi w części równej sumie kwot wynikających z
nieprzedstawionych dowodów zapłaty;
3.5.13.2.14. warunki i zasady odbioru robót budowlanych, dostaw lub usług pomiędzy Wykonawcą a
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą;
3.5.13.2.15. warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady na roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonane
przez podwykonawców, które nie mogą być mniej korzystne niż warunki, które musi zaoferować Wykonawca
Zamawiającemu, przy czym w zakresie umów o podwykonawstwo dostaw lub usług powyższe należy stosować
odpowiednio;
3.5.13.2.16. kary umowne jak i inne sankcje za naruszenie postanowień umowy, które nie mogą być mniej
korzystne niż warunki, które musi zaoferować Wykonawca Zamawiającemu;
3.5.13.2.17. warunki zmiany umowy, przy czym zmiana umowy może następować wyłącznie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności i wyłącznie za wyrażoną w formie pisemnej uprzednią zgodą Zamawiającego
i Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy, pod rygorem nieważności i bezskuteczności zmienionych
postanowień dla Zamawiającego, z zachowaniem procedury opisanej w rozdziale 3.5 SIWZ.
3.5.14 Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych, a także umowy o podwykonawstwo, których
przedmiotem są dostawy lub usługi na rzecz Wykonawcy, niezależnie od ich wartości, nie mogą zastrzegać
sprzedaży z zastrzeżeniem własności, prawa pierwokupu czy odkupu, postanowień uzależniających
przeniesienie praw od spełnienia jakichkolwiek warunków, nie mogą nadto naruszać przepisów prawa własności
intelektualnej, w tym w szczególności własności przemysłowej lub przepisów prawa autorskiego i praw
pokrewnych. Nadto prawa i obowiązki podwykonawcy, wynikające z umowy, nie mogą być przeniesione na
osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego i Wykonawcy wyrażonej na piśmie.
3.5.15 W razie naruszenia ww. przepisów umowa winna przewidywać rozwiązania tożsame z rozwiązaniami
przewidzianymi w umowie o wykonawstwo robót budowlanych, a w szczególności stwierdzenie, że w przypadku
gdyby jakakolwiek osoba trzecia lub organ administracji publicznej wystąpiły w stosunku do Wykonawcy z
jakimikolwiek roszczeniami, wynikającymi z okoliczności dotyczących podwykonawcy, w tym m.in. roszczeniami
odszkodowawczymi lub roszczeniami o zapłatę, to podwykonawca przejmie od Zamawiającego i Wykonawcy
odpowiedzialność z tytułu tych roszczeń i, stosownie do wezwania Zamawiającego lub Wykonawcy, przystąpi
do sporu w miejsce Zamawiającego i Wykonawcy lub obok Zamawiającego i Wykonawcy.
3.5.16 Umowy o podwykonawstwo mogą przewidywać także prawo podwykonawcy do zawierania umów
z dalszymi podwykonawcami. W tym przypadku umowy z dalszymi podwykonawcami powinny zawierać
odpowiednio wszelkie postanowienia, które powinny zawierać umowy z podwykonawcą i także wymagają
wyrażonej wprost zgody Zamawiającego i Wykonawcy i podwykonawców na ich zawarcie albo wszelkie zmiany,
z zachowaniem procedury opisanej w rozdziale 3.5 SIWZ.
3.5.17 Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od
obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na
roboty budowlane
3.5.18 Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
3.5.19 Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
3.5.20 Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych
uwag w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, a dotyczących zasadności
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa powyżej.
3.5.21 W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji, zamawiający może:
3.5.21.1 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
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3.5.21.2 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3.5.21.3 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
3.5.22 W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których
mowa powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
wykonawcy.
3.5.23 Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą
niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy
w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
3.5.24 Określone w rozdziale 3.5. SIWZ zasady zawierania i zmieniania umów z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami dotyczą także umów zawartych z podwykonawcami na których zasoby wykonawca powołuje
się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP.
3.6 Gwarancja i rękojmia za wady:
3.6.1 Na zrealizowany przez siebie przedmiot umowy Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za
wady licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
3.6.2 W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w
terminie wynikającym z warunków umowy gwarancyjnej.
3.6.3 Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
3.6.4 Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi (gwarancji),
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi (gwarancji). Okres
gwarancji i rękojmi za wady zostaje przedłużony o czas naprawy.
3.6.5 Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wynikającym z warunków umowy gwarancyjnej lub rękojmi,
to Zamawiający może zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko (odpowiedzialność)
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej
kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
3.7 Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
3.7.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.8 Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty
wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie
3.8.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.9 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy,
jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:
3.9.1 Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających do 50 % wartości udzielonego
zamówienia.
3.10. Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach: 2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia
z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” priorytetu II:
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2007 – 2013, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POliŚ.02.01.00-00-035/13-00 Projektu: Rekultywacja
składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich.
Podany w pkt II.3) termin rozpoczęcia realizacji zamówienia nie jest wiążący. Termin ten jest uzależniony od
daty zwarcia umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587840
E-mail:

Faks: +48 224587840

Adres internetowy: (URL) http://www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
16.1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP: odwołanie i skarga do sądu, przysługują
Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy PZP;
16.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy PZP.
16.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
16.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
16.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej.
16.6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy
PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
16.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.5 i 16.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
16.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną.
16.9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na
której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.
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16.10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: _____

Tel.: +48 224587840
E-mail:

Faks: +48 224587840

Adres internetowy: (URL) http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/05/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-070997
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Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość

_____

Państwo

_____

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą _____
Część nr : _____

Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny:
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE

Kategoria nr [1]

Przedmiot

1

Usługi konserwacyjne i naprawcze

2

Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3

Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4

Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5

Usługi telekomunikacyjne

6

Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7

Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8

Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9

Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10

Usługi badania rynku i opinii publicznej

11

Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13

Usługi reklamowe

14

Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15

Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16

Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7]

Przedmiot

17

Usługi hotelarskie i restauracyjne

18

Usługi transportu kolejowego

19

Usługi transportu wodnego

20

Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21

Usługi prawnicze

22

Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25

Usługi społeczne i zdrowotne

26

Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27

Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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