Nr sprawy 271.6 .201 3

SPECY FI K ACJA I STOTNYCH WARUNK ÓW Z AM ÓWI ENI A
PRZETARG NI EOGRANI CZONY
powyzej kwot okr eslonych w ar t. 11 ust. 8 ustawy Pzp

„ Odbiór i zagospodar owanie zmieszanych
i posegr egowanych odpadów komunalnych
z nier uchomosci na terenie Gminy M iasta Jastar nia or az
or ganizacj a i pr owadzenie punktu selektywnej zbiór ki
odpadów komunalnych w miej scowosci Jastar nia”
KOD CPV 90 51 32 00 - 8 Uslugi wywozu stalych odpadów miejskich
90 53 30 00 - 2 Uslugi gospodarki odpadami

Zamawi aj acy : Gmina M iasto Jastar ni a
ul. Por t owa 24
84 – 140 Jastar nia
tel. (0 -58) 675 – 19 – 99
fax. (0 -58) 675 – 21 – 76
ZATWI ERDZAM :

………………………………
Burmistrz Miasta Jastarnia

Jastarnia, marzec 201 3 r.

Nr sprawy 27 1.6.201 3

SPECY FIK ACJA ISTO TNY CH WA RUNK Ó W ZAM Ó W I ENI A
W TRY B IE PRZETA RGU NI EOGRA NICZONEGO
PO WY ZEJ K WO TY OK RE SL ONEJ W ART. 11 UST. 8 PZP
PRZEDM I OT ZAM ÓWI ENI A :
Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i posegregowanych
odpadów komunalnych z nieruchomosci na terenie Gminy Miasta Jastarnia oraz organizacja
i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowosci Jastarnia”.
1. ZAM A WI AJA CY
Gmina Miasto Jastarnia, ul. Portowa 24, 84 –140 Jastarnia, strona: www.bip.jastarnia.pl,
godziny urzedowania: 7:30 – 15:30; tel. (0-58) 675 – 19 – 99, fax. (0-58) 675 – 21 – 76 .
2. TRYB UDZI EL ENI A ZAM ÓWI ENI A
2.1. Postepowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z
29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówien Publicznych- tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z pózn. zm., a takze wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporzadzenia
wykonawcze.
2.2. Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o warto sci
szacunkowej powyzej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zam ówien
Publicznych.
2.3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz
art. 39-46 Prawa Zamówien Publicznych.
2.4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych z pózn. zm.,
− Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów jakich mo ze zadac zamawiajacy od wykonawcy oraz form w jakich te
dokumenty moga byc skladane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) ,
− Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie sredniego
kursu zlotego w stosunku do euro stanowiacego podstawe przeliczania warto sci zamówien
publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650 ) ,
− Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 20 12 r. w sprawie kwot warto sci
zamówien oraz konkursów, od których jest uzalezniony obowiazek przekazywania
ogloszen Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2012r., poz.
1360),
− Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niz cena
obowiazkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówien
publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 96 poz. 559),
− Kodeks cywilny,
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pózn. zm.),
− Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 929 z pózn. zm.).
3. OPI S PRZEDM I OTU ZAM ÓWI ENI A
3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja uslugi „Odbierania i zagospodarowania
zmieszanych i posegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomosci na terenie Gminy
Miasta Jastarnia oraz organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów

2

komunalnych w miejscowosci Jastarnia”. Usluge odbierania i zagospodarowania odpadów
nalezy prowadzic w sposób zapewniajacy osiagniecie odpowiednich poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji przekazywanych do skladowania, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r., o utrzymaniu porzadku i czystosci w gminach
( Dz. U. z 2012r. poz.391 z pózn. zm.). Obowiazkiem od
odpadów komunalnych
objete sa nieruchomosci, na których zamieszkuja mieszkancy oraz nieruchomosci, na których
nie zamieszkuja mieszkancy a powstaja odpady komunalne.
3.2. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie odbierania i zagospodarowania
zmieszanych i posegregowanych odpadów komunalnych stanowi zal acznik nr 1 do SI WZ
3.3. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie organizacji i prowadzenia punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) stanowi zalacznik nr 2 do SI WZ
3.4. K OD CPV
90 51 32 00 - 8 Uslugi wywozu stalych odpadów miejskich
90 53 30 00 - 2 Uslugi gospodarki odpadami
4. CZESCI ZAM ÓWI ENI A
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych .
5. ZAM ÓWI ENI A UZUPEL NI AJ ACE
Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamówien uzupelniajacych do 10% zamówienia
podstawowego
6. OFERTY WARI ANTOWE
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
7. UM OWY RAM OWE
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. TERM I N WYK ONANI A ZAM ÓWI ENI A
Wymagany termin wykonania zamówienia: 01.05.2013 r . - 31.12.2014 r .
9. WARUNK I UDZI AL U W POST EPOWANI U ORA Z OPI S SPOSOBU
DOK ONY WANI A OCENY SPEL NI ANI A TY CH WARUNK ÓW
Szczególowe warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spelnienia tych warunków zawiera zalacznik nr 3 do SI WZ

10. I NFORM ACJA O OSWI A DCZENI A CH I DOK UM ENTA CH, JAK I E M AJ A
DOSTARCZY C WYK ONA WCY W CEL U POTWI ERDZENI A SPEL NI ENI A
WARUNK ÓW UDZI AL U W POST EPOWANI U
10.1. W celu potwierdzenia, ze wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu oraz nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówien publicznych, wykonawca sklada nastepujace dokumenty :
10.1.1. Formularz ofertowy - wypelniony i podpisany przez Wykonawce – zalacznik nr 4 do
SI WZ.
10.1.2. Oswiadczenie o spelnianiu warunków okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy na
formularzu zgodnym z trescia zalacznika nr 1 do oferty.
10.1.3. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówien Publicznych – zalacznik nr 2 do oferty.
10.1.4. Zaparafowany i uzupelniony przez Wykonawce projekt umowy wraz z zalacznikami zalacznik nr 3 do oferty oraz zalacznik nr 5 do SI WZ
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10.1.5. Informacja o numerze i dacie wydania decyzji Burmistrza Miasta Jastarnia o wpisie do
rejestru dzialalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli
nieruchomosci – zalacznik nr 4 do oferty
10.1.6. Decyzja starosty wlasciwego ze wzgledu na siedzibe Wykonawcy o udzieleniu
zezwolenia na zbieranie i transport odpadów komunalnych wydana w oparciu o art. 28 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach wraz zalacznikiem okreslajacym kategorie odpadów,
których dotyczy zezwolenie pod warunkiem, ze w tresci
ia w przypadku zbierania
odpadów wskazanie miejsca magazynowania odpadów obejmuje miedzy innymi teren
administracyjny Gminy Miasta Jastarnia i wydana decyzja spelnia warunki okreslone w art.
232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; albo
starosty wlasciwego ze
wzgledu na miejsce odbierania odpadów, na zbieranie odpadów wydane na podstawie
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach .– zalacznik nr 5 do oferty.
10.1.7. Dokument potwierdzajacy wpis do rejestru podmiotów zbierajacych zuzyty sprzet
elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Glównego Inspektora Ochrony Srodowiska
na podstawie przepisów ustawy o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym wraz
zalacznikiem okreslajacym kategorie odpadów, których d
y zezwolenie -zalacznik nr 6
do oferty
10.1.8. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach lub zawiadomienie Burmistrza Jastarni
o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla organizacji i budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w miejscowosci, Jastarnia.- zalacznik nr 7 do oferty
10.1.9. Umowa na odbiór zmieszanych odpadów komunalnych i pozostalosci z sortowania
z podmiotem prowadzacym Regionalna Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych
wskazana dla Regionu Pólnocnego w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego
w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”.–
zalacznik nr 8 do oferty.
10.2 W celu wykazania br aku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamówienia z ar t. 24 ust. 1 Pr awa zamówien publicznych, wykonawca sklada
nastepujace dokumenty :
10.2.1. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji I Informacji
O Dzialalnosci Gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt 2
Ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert,–
zalacznik nr 9 do oferty.
10.2.2. Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego potwierdzajace,
ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków, lub uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci
wykonania decyzji wlasciwego organu – wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uplywem terminu skladania ofert – zalacznik nr 10 do oferty.
10.2.3. Aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega
z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub sp
lub uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
calosci wykonania decyzji wlasciwego organu – wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace
przed uplywem terminu skladania ofert – zalacznik nr 11 do oferty.
10.2.4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy
terminem uplywu
skladania ofert – zalacznik nr 12 do oferty.
10.2.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed terminem uplywu skladania
ofert – zalacznik nr 13 do oferty.
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10.2.5. Dokumenty potwierdzajace posiadanie upowaznien/pelnomocnictw osób skladajacych
oferte, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych – zalacznik nr 14 do
oferty.
10.2.6. Dowód wniesienia wadium– zalacznik nr 15 do oferty.
10.3. Na potwier dzenie spelniania war unku posiadania pr zez W onawce niezbednej
wiedzy i doswiadczenia or az dysponowania potencj alem technicznym i osobami
zdolnymi do wyk onania zamówienia nalezy zlozyc nastepu
dokumenty:
10.3.1. Wykaz wykonanych uslug polegajacych na odbieraniu odpadów komunalnych od
wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania odebranych odpadów o lacznej masie nie
mniejszej niz 1 000 Mg rocznie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy, tym okresie z podaniem wartosci oraz
daty i miejsca wykonania tych uslug wraz oswiadczeniem, ze one zostaly wykonane
nalezycie .– zalacznik nr 16 do oferty.
10.3.2. Potencjal kadrowy (wykaz osób) – zalacznik nr 17 do oferty.
10.3.3. Wykaz pojazdów, którym i Wykonawca bedzie sie poslugiwal podczas realizacji
zamówienia- zalacznik nr 18 do oferty.
10.3.4. Oswiadczenie o prawie do dysponowania i tytule prawnym do nieruchomosci
przeznaczonej na baze transportowo -magazynowa - zalacznik nr 19 do oferty
10.3.5. Oswiadczenie wlasciciela bazy transportowo-magazynowej o podjeciu wspólpracy
w realizacji zamówienia (Jezeli Wykonawca ubiegajacy sie o zamówienie zamierza
poslugiwac sie baza transportowo-magazynowa nie stanowiaca jego wlasnosci do oferty) zalacznik nr 20 do oferty
10.3.6.Oswiadczenie o prawie do dysponowania i tytule prawnym do nieruchomosci
przeznaczonej na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) - zalacznik nr
21 do oferty
10.3.7. Oswiadczenie wlasciciela PSZOK o podjeciu wspólpracy w
lizacji zamówienia
(Jezeli Wykonawca ubiegajacy sie o zamówienie zamierza poslugiwac sie PSZOK nie
stanowiacym jego wlasnosci do oferty ) - zalacznik nr 22 do oferty
10.4. W celu potwier dzenia spelniania war unku znajdowania sie pr zez wykonawce
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj acej wykonanie zamówienia nalezy
zlozyc nastepuj ace dokumenty:
10.4.1. Oplacona polise, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zamówienia na kwote nie mniejsza niz 100 000,00 zl zalacznik nr 23 do oferty.
10.4.2. Informacja z banku lub spóldzielczej kasy oszczednosciowo – kredytowej,
potwierdzajaca posiadanie przez Wykonawce srodków finansowych lub zdolnosci kredytowej
w wysokosci nie mniejszej niz 200 000,00 zl wystawiona nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uplywem terminu skladania ofert – zalacznik nr 24 do oferty.
10.5. Postanowienia dotyczace wyk onawców majacych siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza ter ytor ium Rzeczypospolitej Polskiej:
10.5.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.2.1., 10.2.2., 10.2.3., 10.2.5.
Wykonawca sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo sci- wystawione nie wczesniej niz 6
miesiecy przed terminem skladania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo zenie na
raty zaleglych platno sci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed terminem skladania ofert,
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c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert.

- wystawiony nie

Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.2.5. sklada zaswiadczenie wlasciwego organu
sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotycza, w
zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp – wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert.
Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa w pkt 10.5. zastepuje sie
je dokumentem zawierajacym o swiadczenie zlo zone przed notariuszem, wlasciwym organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania – wystawionych nie wczesniej niz w terminach okreslonych
w niniejszym pkt 10.5.
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, maja zastosowanie postanowienia § 4 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo ze zadac Zamawiajacy
od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga byc skladane (Dz. U. z 2009 r. Nr
226, poz. 1817),
10.6. Dokumenty wymagane w pr zypadku ofer ty wspólnej :
10.6.1. Wykonawcy moga wspólnie ubiegajac sie o udzielenie zamówienia.
10.6.2. Jezeli oferta wspólna zlozona przez dwóch lub wiecej Wykonawców zostanie
wyloniona w prowadzonym postepowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiajacy zazada w wyznaczonym terminie zlozenia
umowy regulujacej wspólprace tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów,
przy czym termin, na jaki zostala zawarta, nie moze byc krótszy niz termin realizacji
zamówienia.
10.6.3. Wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy, a
pelnomocnictwo/upowaznienie do pelnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami
ustawowymi, podpisane przez prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego
z Wykonawców winno byc dolaczone do oferty.
10.6.4. Oferta winna zawierac wszystkie dokumenty, oswiadczenia i informacje wymienione
w punktach:
a) 10.1. 2 i 10. 1. 3,
b) 10.2.1, 10.2.2, 10.2. 3, 10.2.5
dla kazdego partnera z osobna, pozostale skladane sa wspólnie.
10.6.5. Wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia ponosza solidarna
odpowiedzialnosc za wykonanie umowy.
10.6.6. Dokumenty, o któr ych mowa w pkt 10 winny byc zlozone w for mie or yginalu lub
kopii poswiadczonej za zgodnosc z or yginalem pr zez wykonawce lub osobe/osoby
upr awnione do podpisania ofer ty z dopiskiem „ za zgodnosc z or yginalem” .
10.6. 7.Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym winny by c zlozone wraz z tlumaczeniem na
jezyk polski, po swiadczone przez wykonawce.
10.6.8. Jezeli Wykonawca, wykazujac spelnienie warunków, o których mowa w art.22ust.1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okreslonych w art. 26ust2b
ustawy, Zamawiajacy, w celu oceny, czy Wykonawca bedzie dysponowal zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek laczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich
zasobów, zada:
a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
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b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawce,
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki bedzie laczyl Wykonawce z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

wykonywaniu

11. I NFORM ACJA O SPOSOBI E POROZUM I EWANI A SI E ZAM A WI AJ A CEGO
Z WYK ONA WCAM I :
11.1. Zasady i for my pr zek azywania oswiadczen, wniosków i innych:
1) Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje Zamawiajacy
i Wykonawcy przekazuja pisemnie i faksem.
2) Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do
Zamawiajacego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej nalezy kierowac na adres
Zamawiajacego podany w punkcie 1. niniejszej specyfikacji.
3) Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do
Zamawiajacego przekazywane za pomoca faksu nalezy kierowac na nr faksu
Zamawiajacego podany w punkcie 1. niniejszej specyfikacji.
4) Kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania oswiadczen,
wniosków, zawiadomien oraz innych informacji przekazanych za pomoca faksu.
5) W przypadku, gdy przeslane za pomoca faksu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
inne dokumenty w niniejszym postepowaniu beda nieczytelne, Zamawiajacy moze sie
zwrócic o ponowne ich przeslanie za pomoca innego wymienionych w SIWZ sposobów.
11.2. Wyj asnienia tr esci SI WZ:
1) Wykonawca moze zwrócic sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiajacy udzieli wyjasnien
niezwlocznie, nie pózniej niz na 6 dni przed uplywem terminu skladania ofert,
z zastrzezeniem pkt 2).
2) Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wplynie do Zamawiajacego pózniej niz do
konca dnia, w którym uplywa polowa wyznaczonego (pkt 16.1 niniejszej specyfikacji)
terminu skladania ofert lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzielic
wyjasnien lub pozostawic wniosek bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu skladania ofert nie powoduje przesuniecia terminu, o którym
mowa w pkt 2), po uplynieciu którego Zamawiajacy moze pozostawic wniosek
o wyjasnienie tresci specyfikacji bez rozpoznania.
4) Tresc zapytan oraz udzielone wyjasnienia zostana jednoczesnie przekazane wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez
ujawnienia zródla zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej okreslonej w pkt
1.2 niniejszej specyfikacji.
5) Nie udziela sie zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiajacego zapytania w sprawach wymagajacych zachowania
pisemnosci postepowania.
6) Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
11.3. M odyfikacja tr esci specyfikacji :
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed plywem terminu skladania ofert
zmodyfikowac tresc specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupelnienia ustalenia oraz zmiany, w tym
zmiany terminów, przekazane zostana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostana na stronie
internetowej www.bip.jastarnia.pl.
3) Wszelkie modyfikacje, uzupelnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
równiez pytania Wykonawców wraz z wyjasnieniami staja sie integralna czescia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i beda wiazace przy skladaniu ofert.
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Wszelkie prawa i zobowiazania Wykonawcy odnosnie do wczesniej ustalonych terminów
beda podlegaly nowemu terminowi.
4) Jezeli wprowadzona modyfikacja tresci specyfikacji nie prowadzi do zmiany tresci
ogloszenia, Zamawiajacy moze przedluzyc termin skladania ofert o czas niezbedny na
wprowadzenie zmian w ofertach, jezeli bedzie to niezbedne.
5) Jezeli wprowadzona modyfikacja tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia
prowadzi do zmiany tresci ogloszenia, Zamawiajacy przekaze Urzedowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich ,,ogloszenie dodatkowych informacji, informacji
o niekompletnej procedurze lub sprostowanie” przedluzajac jednoczesnie termin skladania
ofert o czas niezbedny na wprowadzenie zmian w ofertach , jezeli spelnione zostana
przeslanki okreslone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówien publicznych.
6) Niezwlocznie po przekazaniu Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
,,ogloszenia dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub
sprostowania” Zamawiajacy zamiesci informacje o zmianach na tablicy ogloszen oraz na
stronie internetowej www.bip.jastarnia.pl.
11.4. Wyj asnienia w toku badania i oceny ofer t :
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze wezwac Wykonawców do uzupelnienia
odpowiednich oswiadczen lub dokumentów potwierdzajacych spelnienie warunków
udzialu w postepowaniu lub potwierdzajacych spelnienie przez oferowane uslugi wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego, lub pelnomocnictw, jezeli spelnione zostana przeslanki
okreslone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówien publicznych.
Uzupelniane oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdzac spelnianie przez
Wykonawce warunków udzialu w postepowaniu oraz spelnianie przez oferowane uslugi
wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, nie pózniej niz w dniu, w którym uplynal
termin skladania ofert.
Nieuzupelnienie oswiadczen lub dokumentów potwierdzajacych spelnienie warunków
udzialu w postepowaniu lub potwierdzajacych spelnienie przez oferowane uslugi wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego w odpowiedzi na ww. wezwanie moze skutkowac
zatrzymaniem wadium wraz z odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a Prawa zamówien
publicznych.
2) W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadac od Wykonawców wyjasnien
dotyczacych tresci zlozonych ofert oraz wyjasnien dotyczacych oswiadczen lub
dokumentów potwierdzajacych:
a) spelnienie przez Wykonawców warunków udzialu w postepowaniu,
b) spelnienie przez oferowane uslugi wymagan okreslonych przez Zamawiajacego.
3) Zamawiajacy poprawia w ofercie oczywiste omylki pisarskie oraz oczywiste omylki
rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, którego oferta zostala poprawiona.
4) Zamawiajacy poprawia w ofercie inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze
specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujace istotnych zmian w ofercie,
niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, którego oferta zostala poprawiona. Oferta
Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzil sie na
poprawienie omylki, podlega odrzuceniu .
5) Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci sie do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie
wyjasnien dotyczacych elementów oferty majacych wplyw na wysokosc ceny.
6) Zamawiajacy odrzuca oferte Wykonawcy, który nie zlozyl wyjasnien lub – jezeli dokonana
ocena wyjasnien potwierdza, ze oferta zawiera razaco niska cene – w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
Zamawiaj acy wszystkie odpowiedzi na pytani a, wyj asnienia or az modyfikacje tr esci
SI WZ zamiesci na str onie inter netowej www.bip.j astar nia.pl
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12. OSOBY UPRA WNI ONE DO POROZUM I EWANI A SI E Z WYK ONA WCAM I
Osoby upowaznione ze strony zamawiajacego do kontaktowania sie z wykonawcami:
Jacek Swidzinski: Zastepca Burmistrza Miasta Jastarnia, tel. (58) 675 19 99;
Monika Boike-Nowak: Podinsp. ds. planowania operacyjnego i zarzadzania projektami z UE,
tel. (58) 675 19 30.
13. WADI UM
13.1. Ustala sie wadium w wysokosci: 35 000,00,zl (slownie: tr zydziesci piec tysiecy
zlotych ) Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej ponizej formie:
1) w pieniadzu, przelewem na rachunek bankowy: nr rachunku bankowego Banku Pekao
S.A V/o Gdansk na rachunek nr: 08 1240 2920 1111 0000 4499 0345
z
adnotacja
„ wadium
na
odbiór
i
zagospodarowanie
zmieszanych
i posegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomosci a terenie Gminy Miasta
Jastarnia oraz organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w miejscowosci Jastarnia”
2) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spóldzielczej kasy oszczednosciowo –
kredytowej, z tym, ze zobowiazanie kasy jest zobowiazaniem pienieznym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poreczeniach 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 Przedsiebiorczosci (Dz. U.
z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.)
13.2. Wadium winno zostac wplacone przed uplywem terminu skladania ofert .
13.3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pienieznego przyjmuje sie termin
uznania na rachunku Zamawiajacego do dni a 15.04.2013 r . godz. 10:00.
13.4. W zakresie wadium obowiazuja uregulowania Prawa zamówien publicznych zawarte
w art. 45 i 46.
13.5. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedna z okreslonych w niniejszej specyfikacji
form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udzialu w postepowaniu, a jego oferta
podlegac bedzie odrzuceniu.
14. TERM I N ZWI A ZANI A OFERT A
Oferenci pozostaja zwiazani oferta przez okres 60 dni od uplywu terminu do skladania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed uplywem terminu zwiazania
oferta Zamawiajacy mo ze tylko raz zwrócic sie do wykonawców o wyrazenie zgody na
przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.
Wykonawca mo ze przedluzyc termin zwiazania oferta samodzielnie, zawiadamiajac o tym
Zamawiajacego.
15. OPI S PRZY GOTOWANI A OFERTY
15.1. Pr zygotowanie ofer ty
15.1.1. Wykonawca moze zlo zyc w prowadzonym postepowaniu wylacznie jedna oferte,
w formie pisemnej, w jezyku polskim, pismem czytelnym,
15.1.2. Koszty zwiazane z przygotowaniem oferty ponosi skladajacy oferte,
15.1.3.Oferta oraz wszystkie za laczniki wymagaja podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie
aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa,
15.1.4. Oferta powinna zawierac wszystkie wymagane dokumenty, oswiadczenia i zalaczniki,
o których mowa w tresci niniejszej specyfikacji,
15.1.5. Dokumenty powinny byc sporzadzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez Zamawiajacego wzorcami – zalacznikami, w szczególno sci zawierac wszystkie
informacje oraz dane,
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15.1.6. Poprawki w ofercie musza byc naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby/osób podpisujacej oferte,
15.1.7. Wszystkie strony oferty powinny byc spiete (zszyte) w sposób trwaly, zapobiegajacy
mozliwosci dekompletacji zawarto sci oferty.
15. 2. Ofer ta wspólna
W przypadku kiedy oferte sklada kilka podmiotów, oferta musi spelniac nastepujace warunki:
15.2.1. Oferta winna byc podpisana przez kazdego z wykonawców wystepujacych wspólnie
lub upowaznionego przedstawiciela/partnera wiodacego.
15.2.2. Wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia ponosza solidarna
odpowiedzialnosc za wykonanie umowy.
15.2.3. Upowaznienie do pelnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodacego wymaga
podpisu prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z partnerów – nalezy zalaczyc je do
oferty. Pelnomocnictwo winno upowazniac do reprezentowania podmiotów je podpisujacych
oraz do zlo zenia oferty, ewentualnie do innych dzialan w imieniu partnerów w trakcie
postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.
15.2.4. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy wystepujacego wspólnie przed
przystapieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne Wykonawcy zobowiazani b eda
do przedlo zenia umowe regulujaca wspólprace Wykonawców wystepujacych wspólnie.
Termin, na jaki zostala zawarta umowa Wykonawców nie mo ze byc krótszy od terminu
okreslonego na wykonanie zamówienia. Umowa winna takze okres lac zakres obowiazków
partnerów, zakaz zmian parterów w trakcie obowiazywania umowy oraz solidarn a
odpowiedzialnosc partnerów za niewykonanie lub nienale zyte wykonanie zobowiazania
wynikajacego z udzielonego zamówienia publicznego.
15.3. I nne wymagania dotyczace pr zygotowania ofer ty
15.3.1. Oferte nalezy zlo zyc w nieprzejrzystym opakowaniu/ zamknietej kopercie w :
Siedzibie zamawiajacego: Urzad Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84 – 140 Jastarnia, pokój
nr 101.
15.3.2. Koperta/opakowanie zawierajace oferte powinno byc zaadresowane do
zamawiajacego na adres: Urzad Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84 – 140 Jastarnia.
15.3.3. Oznakowane nastepujaco: „ Odbiór
i zagospodarowanie zmieszanych
i posegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomosci a terenie Gminy Miasta
Jastarnia oraz organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w miejscowosci Jastarnia”
15.3.4. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nienalezytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
16. M I EJSCE ORA Z TERM I N SK L ADANI A I OTWARCI A OFERT
16.1. Oferty nalezy skladac w: Urzedzie Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84 – 140 Jastarnia,
pokój nr 101 do dnia 15.04.2013 r. do godz. 10:00.
16.2. Oferty zlo zone po terminie b eda zwrócone wykonawcom bez otwierania, po uplywie
terminu do wniesienia protestu.
16.3. Wykonawca mo ze, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienic lub wycofac
oferte. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagaja zachowania formy pisemnej.
16.4. Otwarcie ofert nastapi w: Urzedzie Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84 – 140
Jastarnia, pokój nr 107 w dniu 15.04.2013 r. o godz. 10:15.
16.5. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy przekaze zebranym wykonawcom
informacje o wysokosci kwoty, jaka zamierza przeznaczy c na sfinansowanie zamówienia.
16.6. Otwarcie ofert jest jawne i nastapi bezpo srednio po odczytaniu ww. informacji. Po
otwarciu ofert przekazane zostana nastepujace informacje: nazwa i siedziba wykonawcy,
którego oferta jest otwierana, cena, a takze termin wykonania zamówienia, okres gwarancji,
warunki platno sci.
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17. OPI S SPOSOBU OBL I CZA NI A CENY
17.1. Cena oferty powinna uwzgledniac wszystkie zobowiazania Wykonawcy zwiazane
z realizacja zmówienia. Musi byc podana w PLN cyfrowo i slownie, z wyodrebnieniem
naleznego podatku VAT .
17.2. Cena podana w ofercie powinna obejmowac wszystkie koszty i skladniki zwiazane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajacego.
17.3. Cena mo ze byc tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza sie
wariantowo sci cen.
17.4. Cena nie ulega zmianie przez okres wa znosci ofert (zwiazania oferta).
17.5. Cene za wykonanie przedmiotu zamówienia nalezy przedstawic w „Formularzu
ofertowym” stanowiacym zalacznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
18. K RYTERI A OCENY OFERTY
Przy wyborze oferty zamawiajacy kierowal sie bedzie nastepujacym kryterium i jego waga :
kr yter ium: Cena ofer towa br utto – waga 100 pkt.
18.1. Zamawiajacy uzna oferty za spelniajace wymagania i przyjmie do szczególowego
rozpatrywania, jezeli:
1. oferta, co do formy opracowania i tresci spelnia wymagania okreslone niniejsza
specyfikacja,
2. z ilosci i tresci zlo zonych dokumentów wynika, ze wykonawca spelnia warunki formalne
okreslone niniejsza specyfikacja,
3. zlozone o swiadczenia, dokumenty, zaswiadczenia sa aktualne i podpisane przez osoby
uprawnione,
4. oferta zostala zlo zona, w okres lonym przez Zamawiajacego terminie,
5. wykonawca przedstawil ofert e zgodna co do tresci z wymaganiami Zamawiajacego.
18.2. Kryteria oceny ofert :
1. Cena ofer ty – 100%
Oferta z najnizsza cena otrzyma maksymalna liczbe punktów. Pozostale oferty zostana
przeliczone wedlug wzoru podanego ponizej. Wynik bedzie traktowany jako wartosc
punktowa oferty w kryterium cena oferty.

Co =

najni zsza cena br utto sposr ód zakwalifikowanych ofer t x 100
cena badanej ofer ty br utto

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparci o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejsza, pozostale oferty zostana
sklasyfikowane zgodnie z ilo scia uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona wykonawcy, który uzyska najwyzsza ilosc punktów.

19. I NFORM ACJA O FORM AL NOSCI A CH, JAK I E WI NNY BYC DOPEL NI ONE PO
WYBORZE OFERTY W CEL U ZA WARCI A UM OWY W SPRA WI E
ZAM ÓWI ENI A
19.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie
z uwzglednieniem postanowien wynikajacych z tresci niniejszej SIWZ oraz danych zawartych
w ofercie.
19.2. Zamawiajacy podpisze umowe z Wykonawca, który przedlo zy najkorzystniejsza oferte
z punktu widzenia kryteriów przyjetych w niniejszej specyfikacji.
19.3. W przypadku gdyby wyloniona w prowadzonym postepowaniu oferta zostala zlo zona
przez dwóch lub wiecej wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia
publicznego zamawiajacy zazada umowy regulujacej wspólprace tych podmiotów przed
przystapieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
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19.3.1. Umowe regulujaca wspólprace Wykonawców skladajacych wspólna oferte (spólki
cywilne, konsorcja). Jezeli oferte bedzie skladalo konsorcjum umowa, o której mowa wy zej,
winna zawierac w szczególno sci nastepujace postanowienia:
a)wskazanie podm iotów tworzacych konsorcjum,
b)okreslenie celu wspólnych dzialan jako zlo zenie wspólnej oferty oraz zrealizowanie
przedmiotu zamówienia,
c)wskazanie zakresu obowiazków i dzialan kazdego z uczestników konsorcjum,
d)oznaczenie czasu trwania konsorcjum na okres nie krótszy niz okres realizacji przedmiotu
zamówienia,
e)stwierdzenie, iz kazdy z czlonków konsorcjum odpowiada wobec Zamawiajacego
solidarnie,
f)okreslenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez wskazanie pelnomocnika
wszystkich uczestników konsorcjum; pelnomocnictwo to mo ze obejmowac zarówno
reprezentowanie czlonków konsorcjum w postepowaniu, jak równiez reprezentowanie
w postepowaniu i zawarcie umowy,
g)zakaz rozwiazania umowy konsorcjum w trakcie wykonywania zamówienia poprzez
jakiekolwiek dzialanie uczestników konsorcjum,
h)zakaz zmiany uczestników konsorcjum w trakcie wykonywania zamówienia,
i)zakaz zmiany postanowien umowy konsorcjum.
19.4. Zamawiajacy niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednoczesnie
zawiadomi Wykonawców podajac w szczególnosci:
1) nazwe (firm e), albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres
wykonawcy, którego oferte wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania adresy wykonawców, którzy zlo zyli
oferty, a takze punktacje przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i laczna
punktacje,
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jezeli takie b edzie mialo
miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jezeli takie b edzie mialo miejsce,
4) termin, okreslony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo Zamówien Publicznych, po
którego uplywie umowa w sprawie zamówienia publicznego mo ze byc zawarta.
19.5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiajacego poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogloszen,
2) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego,
19.6. O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiajacy
zawiadomi równoczesnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali sie o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaznienia postepowania przed
uplywem terminu skladania ofert,
2) zlo zyli oferty – w przypadku uniewaznienia postepowania po uplywie terminu skladania
ofert podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.
19.7. W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenia, Zamawiajacy na wniosek
wykonawcy, który ubiegal sie o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczeciu kolejnego
postepowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam
przedmiot zamówienia.
19.8. Zamawiajacy zawrze umowe w sprawie zamówienia publicznego , z zastrzezeniem
art.183 ustawy Prawo zamówien publicznych, w terminie nie krótszym niz 5 dni od dnia
przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to
zostalo przeslane w sposób okreslony w art. 27 ust. 2, ustawy Prawo zamówien publicznych ,
albo 10 dni – jezeli zostalo przeslane w inny sposób.
19.9. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiajacy powiadomi wybranego
wykonawce.
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20.
WYM AGANI A
DOTY CZA CE
ZABEZPI ECZENI A
NAL EZYTEGO
WYK ONANI A UM OWY
Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% wartosci brutto zamówienia podstawowego .

21.I STOTNE
DL A
STRON
POSTANOWI ENI A,
K TÓRE
ZOSTANA
WPROWADZONE DO TRE SCI ZA WI ERANEJ UM OWY, OGÓL NE WARUNK I
UM OWY AL BO WZÓR UM OWY
21.1. Projekt umowy znajduje sie w zalaczniku nr 4 do SI WZ .
21.2. Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy.
22. I NFORM ACJE DOTY CZA CE WAL UT OBCY CH
Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczen w walutach obcych.
23. AUK CJA EL EK TRONI CZNA
Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
24. K OSZTY UDZI AL U W POST EPOWANI U O ZAM ÓWI ENI E PUBL I CZNE
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztów udzialu w postepowaniu .
25. SRODK I OCHRONY PRA WNEJ
25.1. Srodki ochrony prawnej (odwolanie, skarga do Sadu) w niniejszym postepowaniu
przysluguja wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezel maja lub mialy interes
w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosly lub moga poniesc szkode w wyniku
naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy Pzp.
25.2. Wobec ogloszenia o zamówieniu oraz SIWZ srodki ochrony prawnej przysluguja
równiez organizacjom wpisanym na liste organizacji uprawnionych do wnoszenia srodków
ochrony prawnej prowadzona przez Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych.
25.3. Odwolanie.
25.3.1. Odwolanie przysluguje wylacznie od:
a) niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez Zamawiajacego w postepowaniu
o udzielenie zamówienia, lub
b) zaniechania czynnosci, do której zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie ustawy.
25.3.2. Odwolanie powinno wskazywac czynnosc lub zaniechanie czynnosci zamawiajacego,
której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac zwiezle przedstawienie
zarzutów, okreslac zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace
wniesienie odwolania.
25.3.3. Odwolanie wnosi sie w terminie:
a) 10 dni od dnia przeslania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe
jego wniesienia, jezeli zostalo ono przeslane faksem,
b) 15 dni od dnia przeslania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe
jego wniesienia , jezeli zostalo ono przeslane pisemnie.
25.3.4. Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zamówieniu lub wobec postanowien SIWZ,
wnosi sie w terminie 10 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej zamawiajacego www.bip.jastarnia.pl.
25.3.5. Odwolanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 25.3.3., 25.3.4. wnosi sie
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
25.3.6. Jezeli zamawiajacy mimo takiego obowiazku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie:
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a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia
o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy
opublikowal w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia.
25.3.7. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca
waznego kwalifikowanego certyfikatu.
25.3.8. Odwolujacy przesyla kopie odwolania zamawiajacemu przed uplywem terminu do
wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem
tego terminu. Przeslanie kopii odwolania moze nastapic pisemnie lub faksem.
25.3.9. Brak przekazania zamawiajacemu kopii odwolania, w sposób oraz w terminie
okreslonym powyzej, stanowi jedna z przeslanek odrzucenia odwolania przez Krajowa Izbe
Odwolawcza.
25.3.11. W przypadku wniesienia odwolania wobec tresci ogloszenia o zamówieniu lub
postanowien SIWZ zamawiajacy moze przedluzyc termin sk
rt.
25.3.12. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu sk
ofert bieg terminu
zwiazania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowa Izbe odwolawcza
orzeczenia.
25.3.13. Kopie odwolania zamawiajacy :
a) przekaze niezwlocznie innym wykonawcom uczestniczacym postepowaniu o udzielenie
zamówienia,
b) zamiesci równiez na stronie internetowej www.bip.jastarnia.pl, jezeli odwolanie dotyczy
tresci ogloszenia o zamówieniu lub postanowien SIWZ wzywajac wykonawców do
przystapienia do postepowania odwolawczego.
25.3.14. Przystapienie do postepowania odwolawczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni
od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazujac strone, do której przystepuje, i interes
w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzysc strony, do której przystepuje.
25.3.15. Przystapienie do postepowania odwolawczego dorecza sie Prezesowi Krajowej Izby
Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopie przesyla sie zamawiajacemu oraz wykonawcy wnoszacemu odwolanie.
25.3.16. Odwolanie podlegac bedzie rozpoznaniu przez Krajowa Izbe Odwolawcza , jezeli nie
zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis do odwolania.
25.3.17. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postepowania
odwolawczego przysluguje skarga do Sadu.
25.3.18. Pozostale informacje dotyczace srodków ochrony prawnej znajduja sie w dziale VI
Pzp ,,Srodki ochrony prawnej”, art. Od 179 do 198g.
26. OGL OSZENI E WYNI K ÓW PRZETARGU
Wyniki postepowania zostana ogloszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówien
publicznych oraz w siedzibie zamawiajacego i na stronie internetowej: www.bip.jastarnia.pl.
Niezaleznie od ogloszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczacy w postepowaniu
o zamówienia publiczne zostana powiadomieni w formie pisemnej.
27. POSTANOWI ENI A K ONCOWE
27.1. Uczestnicy postepowania maja prawo wgladu do tresci protokolu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postepowania z wyjatkiem dokumentów stanowiacych zalaczniki do protokolu
(jawne po zako nczeniu postepowania) oraz stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji
zastrzezonych przez uczestników postepowania.
27.2. Udostepnienie zainteresowanym odbywac sie bedzie wg ponizszych zasad:
1) Zamawiajacy udostepnia wskazane dokumenty po zlo zeniu pisemnego wniosku,
2) Zamawiajacy wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostepnionych dokumentów,
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3) Zamawiajacy wyznaczy czlonka komisji, w którego obecno sci udostepnione zostana
dokumenty,
4) Wykonawca nie moze samodzielnie kopiowac lub utrwalac tresci zlozonych ofert za
pomoca urzadzen lub srodków technicznych sluzacych do utrwalania obrazu,
5) Udostepnienie moze miec miejsce wylacznie w siedzibie zamawiajacego oraz w czasie
godzin jego urzedowania.

27.3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo zamówien
publicznych oraz Kodeks cywilny.
28. ZAL A CZNI K I DO SPECYFI K ACJI
Zal acznik nr 1 - Szczególowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie odbierania
i zagospodarowania zmieszanych i posegregowanych odpadów komunalnych
Zal acznik nr 2 - Szczególowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie organizacji
i prowadzenia PSZOK
Zal acznik Nr 3 - Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spelniania tych warunków
Zal acznik Nr 4 - Formularz ofertowy z zalacznikami
Zal acznik nr 5 - Projekt umowy z zalacznikami
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