Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
bip.baligrod.pl

Baligród: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady, położonych na obszarze Gminy Baligród i ich zagospodarowanie
Numer ogłoszenia: 243935 - 2014; data zamieszczenia: 25.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baligród , Plac Wolności 13, 38-606 Baligród, woj. podkarpackie, tel. 013
4684077, faks 013 4684077.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.baligrod.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Baligród i ich
zagospodarowanie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia
są usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady, położonych na obszarze Gminy Baligród i ich zagospodarowanie. 2. Ogólna charakterystyka
Gminy Baligród (dane służące oszacowaniu wartości oferty): Powierzchnia wynosi: ok. 158,12 km2;
Liczba ludności wynosi: ok. 3289 osób; Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:
ok.180; Liczba gospodarstw agroturystycznych: ok 60. Z obszaru Gminy w 2014 r. odebrano niżej
wymienione odpady komunalne w ilości ok: Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20
03 01): około 280 Mg; Opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02): około 27 Mg; Opakowanie
ze szkła (kod 15 01 07): około 38 Mg; Odpady ulegające biodegradacji (kod 20 01 08; 20 02 01): około
7 Mg; Opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01):0 Mg. 3. Przyjęta do kalkulacji wartość
zamówienia ilości odpadów komunalnych: w okresie realizacji zamówienia przyjęto: około 300 Mg
odpadów komunalnych niesegregowanych oraz około 75 Mg odpadów segregowanych (szkła,
tworzyw sztucznych, makulatury, odpadów biodegradowalnych). 4. Opis przedmiotu zamówienia: 1)
zakres przedmiotu zamówienia - w całym okresie realizacji zamówienia: a) obejmuje odbiór od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych (kod 20 03 01), zgromadzonych w workach w kolorze czarnym oznaczonym napisem

GMINA BALIGRÓD oraz w pojemnikach 1100 l. b) obejmuje odbiór od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach
oznaczonych napisem GMINA BALIGRÓD, obejmujących: Worek niebieski - papier i tekturę (kod 15 01
01; 20 01 01), Worek biały - szkło białe i kolorowe (kod 15 01 07; 20 01 02), Worek żółty - tworzywa
sztuczne (kod 15 01 02; 20 01 39), opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), metal (kod 15 01
04; 20 01 40), Worek brązowy - odpady biodegradowalne (kod 20 01 08; 20 02 01). c) wywóz
kontenerów KP-7 - na zgłoszenie raz w miesiącu. 2) Wykonawca będzie zobowiązany - w całym
okresie realizacji zamówienia - odbierać od właścicieli nieruchomości odpady budowlane i
rozbiórkowe (kod 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07) z prowadzonych samodzielnie remontów, w
drodze zgłoszenia konieczności odbioru przez prowadzącego remont, za opłatą uiszczaną przez
prowadzącego remont na rzecz Wykonawcy. Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru
wymienionych w niniejszym punkcie odpadów. 3) Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości
każdą zebraną ilość wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych według
opracowanego przez Wykonawcę harmonogramu odbioru, uzgodnionego z Zamawiającym,
uwzględniającego częstotliwość odbioru określoną w Załączniku nr 5 do SIWZ. 4) Zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje transport odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do
Stacji Segregacji Odpadów w Ustrzykach Dolnych, zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 16, a w
przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej odbieranie odpadów przez w/w wymienioną
instalację, transport do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu, zgodnie z Uchwałą nr
XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania
Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012
r., poz. 1829 ze zm.). 5) Wykonawca - podczas realizacji zamówienia - zobowiązany będzie zapewnić
osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania zgodnie z: a) art. 3 ust. 2 pkt 7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn.
zm.); b) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645); c) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25 maja 2012 r.
w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów
(Dz. U. z 2012 r., poz. 676); d) Uchwałą nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r., poz. 1829 ze zm.). 6) Przedmiot zamówienia
nie obejmuje dostarczenia właścicielom nieruchomości worków służących do gromadzenia
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz worków do selektywnej zbiórki. 7)
Wybrany Wykonawca - niezwłocznie po podpisaniu umowy - otrzyma od Zamawiającego szczegółowy
wykaz nieruchomości, z których odbierane będą odpady. Zamawiający - w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia - będzie przekazywał Wykonawcy informacje o wszystkich zmianach w
wykazie, w formie pisemnej, w terminie do 14 dni roboczych od dnia nastąpienia zmiany. 8) W
zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca nie może mieszać selektywnie zebranych
odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli
nieruchomości. 9) W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do
monitorowania prawidłowości prowadzenia zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych przez właścicieli nieruchomości. W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej
segregacji odpadów, Wykonawca przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i w terminie 7 dni
roboczych od dnia odebrania odpadów zawiadamia o tym Zamawiającego. Zawiadomienie następuje

w formie pisemnej i zawiera: dokładny adres (lokalizację nieruchomości, na której powstają odpady),
dzień stwierdzenia nieprawidłowości, ilość i rodzaj odebranych odpadów. 10) Wykonawca - w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia - zobowiązany będzie do prowadzenia i przekazywania
Zamawiającemu nw. ewidencji: ilości worków służących do gromadzenia niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych, dostarczonych do poszczególnych nieruchomości położonych
w poszczególnych miejscowościach; ilości worków do selektywnej zbiórki odpadów, dostarczonych
do poszczególnych nieruchomości położonych w poszczególnych miejscowościach; ilości i rodzaju
(odpady zmieszane, frakcje odpadów zebranych w sposób selektywny) odpadów komunalnych
odebranych z poszczególnych nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w
poszczególnych miejscowościach. Ewidencje, obejmujące okres jednego miesiąca kalendarzowego,
należy przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej, w terminie 7 dni roboczych od zakończenia
miesiąca, którego dotyczą. 11) Wykonawca - w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu ewidencji ilości i rodzaju
(odpady zmieszane, frakcje odpadów zebranych w sposób selektywny) odpadów komunalnych
odebranych z poszczególnych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady, położonych w poszczególnych miejscowościach. Ewidencję zgodną z dokumentacją, o której
mowa pkt. 10) Opisu przedmiotu zamówienia, obejmującą okres jednego tygodnia, należy przekazać
Zamawiającemu w formie pisemnej, w terminie 4 dni roboczych od ostatniego dnia tygodnia, którego
dotyczy. 12) Wykonawca zobowiązywany jest do spełnienia wymagań określonych Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), tj.
dysponuje odpowiednią bazą magazynowo - transportową oraz pojazdami i urządzeniami,
umożliwiającymi realizacje przedmiotu zamówienia. Wykonawca - w zakresie realizacji zmówienia zobowiązywany jest do zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego pojazdów i
urządzeń służących do odbioru odpadów komunalnych. Pojazdy i urządzenia muszą być
zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich
załadunku i transportu, a pod koniec dnia roboczego - opróżnione i zaparkowane wyłącznie na
terenie bazy magazynowo - transportowej. Ponadto, pojazdy powinny być wyposażone w urządzenia
pomiarowe odpadów. 13) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu
sprawozdań kwartalnych, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), w terminach wskazanych w
ustawie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów
sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630), a w
przypadku zmian, zgodnie z obowiązującymi wzorami. Wykonawca zobowiązany jest także zamieścić
w sprawozdaniu informację o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania. Za nieosiągnięcie przez Wykonawcę wymaganych
poziomów, o których mowa powyżej, zostaną nałożone kary, których wysokość zostanie wyliczona w
sposób określony w art. 9x ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jako iloczyn
stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art.
290 ustawy Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg,
wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania). Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za
nienależyte wykonanie zobowiązania, w szczególności za nieosiągnięcie odpowiednich poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w szczególności

Zamawiający w razie poniesienia konsekwencji finansowych (art. 9z ust. 2 i 3 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach) za powyższe dochodzić będzie od Wykonawcy wyrównania
poniesionej kary na zasadach wyrównania szkody. 14) W celu wykonania przez Zamawiającego
obowiązku wnikającego z art 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj.
sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi, Wykonawca zobowiązany będzie przekazań Zamawiającemu wszystkie informacje
niezbędne do sporządzenia tego sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do
przekazania Zamawiającemu innych informacji wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli
w trakcie realizacji zmówienia, na Zamawiającego zostanie nałożony obowiązek sporządzenia innych
sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. 15) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania
Zamawiającemu informacji dotyczących monitorowania prawidłowości prowadzenia zadeklarowanej
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości. 16) Wykonawca
zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu - wraz z protokołem wykonania usług - kart
przekazania odpadów do Stacji Segregacji Odpadów w Ustrzykach Dolnych bądź innej instalacji do
odbioru odpadów selektywnie zebranych za okres jednego miesiąca, zgodnie z obowiązującymi
wzorami, o jakich mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r., Nr 249, poz.
1673) w terminie 14 dni roboczych od zakończenia miesiąca, którego dotyczą. 17) Ponadto
Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: a) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z
niniejszą SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa i umową; b) przestrzegania terminów dotyczących
realizacji przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ i w - uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym
- harmonogramach odbioru odpadów; c) informowania mieszkańców o terminach odbioru odpadów
określonych w - uzgodnionym uprzednio z Zamawiającym - harmonogramie odbioru w formie: ulotek
dostarczanych mieszkańcom i zarządcom nieruchomości, ogłoszeń umieszczanych na tablicach i
słupach informacyjnych na terenie miasta i wsi, ogłoszeń zamieszczanych w lokalnej prasie,
umieszczenia harmonogramu na stronie internetowej Wykonawcy oraz w inny zwyczajowo przyjęty
sposób, uzgodniony z sołtysami wsi oraz z Zamawiającym; d) przestrzegania przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. w trakcie realizacji zamówienia; e) usunięcia ewentualnych
szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy, w szczególności:
uszkodzeń dróg, chodników, ogrodzeń, altan śmietnikowych, pojemników na odpady komunalne; f)
odbioru i transportu odpadów komunalnych również w przypadku, kiedy dojazd do nieruchomości, z
których będą odbierane odpady będzie znacznie utrudniony, w szczególności z powodu remontu
dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu
kosztów realizacji przedmiotu umowy; g) umożliwiania wstępu na teren bazy magazynowo transportowej przedstawicielom Zamawiającego, upoważnionym do przeprowadzania kontroli w
zakresie realizacji postanowień ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach; h) zapewnienia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia dostatecznej ilości
środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie usług będących
przedmiotem zamówienia w ilości minimum jak w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym; i)
odbierania i transportowania odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ; j)
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacja przedmiotu
zamówienia, dotyczących w szczególności mieszkańców objętych przedmiotem zamówienia jak i
Zamawiającego. 18) Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany do
przestrzegania obowiązujących przepisów, a w szczególności: Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.); Ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.); Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.); Ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn.

zm.); Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 1155 z późn. zm.); Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i
akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666 z późn. zm.); Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami
komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104, poz. 868); Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8
grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.
U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673); Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w
sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206); Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2012 r., poz. 645);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu
obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676); Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach
komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630); Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11
stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz. u. z 2013 r., poz. 122); Uchwały nr XXVI.140.2013 Rady Gminy w
Baligrodzie z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Baligród, a w przypadku zmian, przestrzegania obowiązującej uchwały; Uchwały nr
XXVI.141.2013 Rady Gminy w Baligrodzie z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, a w przypadku zmian, przestrzegania
obowiązującej uchwały; Uchwały nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27
sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r., poz. 1829 ze zm.). 19) Wykonawca
zobowiązuje się do dostosowania się do zmian w trakcie realizacji zamówienia np. wprowadzenie
systemu kodowego..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67
ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.00.00-5, 90.51.10.00-2, 90.51.20.009, 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3, 90.53.30.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca składający oferty zobowiązany jest do wniesienia
wadium w wysokości: 3 550,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych). 2. Wykonawca
wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: a) w pieniądzu, przelewem na
rachunek bankowy: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Lesku Nr 55 8642 1012 2003 1205 0293
0002 z adnotacją /wadium - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Baligród i ich zagospodarowanie/ b) w
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym,
że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w
gwarancjach ubezpieczeniowych e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie do dnia 04.12.2014r. do godz. 09:00.
Kserokopię polecenia przelewu potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/ należy dołączyć do oferty.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz oryginały dokumentów, należy złożyć razem
z ofertą w osobnej kopercie.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek na podstawie
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek na podstawie
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek na podstawie
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek na podstawie
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek na podstawie
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualne 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 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 - wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) 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 informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dodatkowo Wykonawca winien do oferty dołączyć: 1) formularz ofertowy, sporządzony na podstawie
wzoru - Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) stosowne pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w
przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie
dokumentu lub gdy nie można w jednoznaczny sposób sprawdzić, czy złożony podpis w ofercie został
złożony przez osobę/y do tego umocowane; 3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) pełnomocnictwo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy
Pzp. 4) dowód wpłaty wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 95



2 - Termin płatności faktury - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość
wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy: 1) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT;
2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia koniecznym okaże się zwiększenie częstotliwości
odbioru odpadów; 3) nastąpią zmiany treści Uchwał podjętych przez Zamawiającego dotyczących
realizowanego przedmiotu zamówienia, mające wpływ na jego realizację; 4) nastąpią zmiany treści
przepisów prawa dot. realizowanego przedmiotu zamówienia, mające wpływ na jego realizację.
Powyższe zmiany treści umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
http://bip.baligrod.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w
Baligrodzie, 38-606 Baligród Pl. Wolności 13,.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Baligrodzie, 38-606 Baligród Pl. Wolności 13,
sekretariat,.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

