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Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Gospodarowania
Odpadami

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Al. J. Piłsudskiego 34C
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Kod pocztowy: 41-303

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 322644623

Osoba do kontaktów: _____
E-mail: sekretariat@mzgodg.pl

Faks: +48 322647199

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.mzgodg.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)
zakład budżetowy
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)
Gospodarka odpadami
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 :
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie gminy
Dąbrowa Górnicza”
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: 16
Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
gmina Dąbrowa Górnicza
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 :
1. Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,
2. Świadczenie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Dąbrowa
Górnicza,
3. Sporządzanie harmonogramów odbioru odpadów,
4. Porządkowanie terenu w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów,
5. Udostępnianie pojemników i dostarczenie worków na odpady gromadzone selektywnie,
6. Utrzymanie wszystkich pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów w tym pojemników
na przeterminowane i niewykorzystane leki, w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
7. Kontrola przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów,
8. Udostępnianie kontenerów na odpady zielone oraz ich odbiór,
9. Reagowanie na reklamacje i odpowiedzialność za szkody,
10. Transport oraz odbieranie odpadów z Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych GPZON) i
trzech Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów (GCZO), a także odbiór odpadów
z aptek,
11. Prowadzenie Punktu Obsługi Klienta (POK) i punktów „inkasa”,
12. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych,
13. Prowadzenie działań związanych z wymianą danych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
14. Inne prace objęte przedmiotem zamówienia, , nie wymienione w punktach 1-13.
Rzeczowy szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem publicznym zostaqł opiany w pkt. 3.4. SIWZ

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

Słownik główny
90500000
90512000
90511000
90513100
90533000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

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
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II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
powyżej 200 000 euro
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
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 : 30 albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (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)
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
12.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy zł )
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr
116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
12.2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego: 28 1050 1360 1000 0023 6427 8446 oznaczając tytuł przelewu „wadium do przetargu nr ZP/ 3/
MZGO/2013 ”
12.3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem
art. 46 ust. 4 Ustawy. Wskazane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu potwierdzonej przez
Wykonawcę.
12.4. Wadium musi być wniesione najpóźniej przed wyznaczonym terminem składania ofert tj. do dnia
06.05.2013r. do godz. 9:00, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje
się termin uznania na rachunku Zamawiającego – brak wadium w w/w terminie spowoduje wykluczenie
Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 Ustawy.
12.5. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie
Zamawiającego 41-303 Dąbrowa Górnicza Al. Piłsudskiego 34c (sekretariat). Kserokopię dowodu wniesienia
wadium należy dołączyć do oferty.
Ważność wadium w formie niepieniężnej powinien obejmować okres:
Od dnia 06.05.2013r. Do dnia 03.08.2013r.
12.6. Zwrot wadium – zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 Ustawy.
12.7. Zatrzymanie wadium – zgodnie z art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 Ustawy.
12.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12.9. Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania
ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu
związania ofertą zostaną wykluczeni z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt. 2 Ustawy)
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
13.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
13.2. Wysokość należytego wykonania umowy:
13.2.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości
nominalnej zobowiązania podanej w ofercie.
13.2.2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy walucie PLN, w terminie nie później niż w dniu
podpisania umowy.
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13.3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13.3.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) Pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505
oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620),
f) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej,
g) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
h) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
13.3.2. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone nie później niż w dniu
podpisania umowy na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: 28 1050 1360 1000 0023 6427
8446. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
pieniężnej następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek Zamawiającego.
13.3.3. Jeżeli zabezpieczenie jest wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy je dostarczyć do
Zamawiającego w dniu podpisania umowy.
13.3.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może
zostać zaliczona przez Zamawiającego, na poczet zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. Pozostałą część kwoty zabezpieczenia Wykonawca wpłaci zgodnie z zapisami pkt.
13.3.2.
13.3.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
13.3.6. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące
elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
nazwę gwaranta, banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwota gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie wykonał, bądź wykonał
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nienależycie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy”
13.3.7. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w takcie realizacji umowy stosuje się art. 149
ustawy.
13.3.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może, stosownie do treści art. 94 ust. 2 ustawy, wybrać
najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
13.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy
13.4.1. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

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)
_____

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:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Dąbrowa
Górnicza, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) –
wpis winien obejmować odpady określone w SIWZ,
b) posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem
zamówienia wydane na podstawie uchylonej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, zgodnie z art. 250
ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013r. poz. 21) lub jest wpisany do rejestru, o którym
mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013r. poz. 21),
c) posiada zezwolenie w zakresie zbierania odpadów wydane na podstawie uchylonej ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. o odpadach, które zgodnie z art. 232 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013r.
poz. 21) zachowuje ważność na czas, na jaki zostało wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia
wejścia w życie nowej ustawy.
d) jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
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elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 20 września 2005r., Nr 180, poz. 1495 ze zm.) lub jest wpisany do
rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013r. poz. 21),

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
9.1.7. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego sytuacji ekonomicznej:
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie jeżeli Wykonawca posiada opłaconą polisę,
prowadzonej działalności (odbiór i zagospodarowanie a w przypadku jej braku innego dokumentu
odpadów) - z uwzględnieniem wymogu pkt. 8.1.5.
potwierdzającego, że jest ubezpieczony od
SIWZ,
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
9.1.8. informacji banku lub spółdzielczej kasy
działalności (odbiór i zagospodarowanie odpadów) na
oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej
kwotę co najmniej 4.000.000zł (cztery miliony zł).
wysokość posiadanych środków finansowych lub
8.1.6. sytuacji finansowej:
zdolność kredytową Wykonawcy wystawionej nie
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
jeżeli Wykonawca dysponuje środkami finansowymi
składania ofert – z uwzględnieniem wymogu pkt.
lub zdolnością kredytową na co najmniej 5.000.000zł
8.1.6.SIWZ,
(pięć milionów zł) oraz w okresie ostatniego roku
9.1.9. sprawozdanie finansowe albo jego część, a
obrotowego, a jeżeli okres działalności jest krótszy,
jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta
za ten okres osiągnął przychód netto ze sprzedaży
zgodnie z przepisami o rachunkowości również z
na poziomie co najmniej 20.000.000zł (dwadzieścia
opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu lub jego milionów zł).
części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych
do sporządzenia sprawozdania finansowego innych
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i
należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy- za ten okres, z uwzględnieniem wymogu pkt.
8.1.6.SIWZ,

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
9.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 2 posiadania wiedzy i doświadczenia:
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony
wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ,
jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed
9.1.2. dokumenty poświadczające uzyskanie wpisu do upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a
właściwego rejestru oraz odpowiednie zezwolenia z
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w
uwzględnieniem wymogu pkt. 8.1.1. SIWZ,
tym okresie wykonał (lub wykonuje):
9.1.3. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń
a) usługi odbierania zmieszanych odpadów
okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
komunalnych od minimum 90 000 osób łącznie,
głównych usług opisanych w punkcie 8.1.2. SIWZ, w
o łącznej wartości usług nie mniejszej niż 2.000.000
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
zł (dwa miliony zł) brutto rocznie, świadczone
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest
nieprzerwanie w okresie minimum 12 miesięcy.
krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, Zamawiający dopuszcza wykazanie maksymalnie
przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz
dwóch usług spełniających łącznie warunek opisany w
których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem
zdaniu powyżej,
dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane
b) co najmniej jedną usługę w zakresie zbiórki
należycie – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do
selektywnej co najmniej następujących frakcji:
SIWZ,
papier, tworzywa sztuczne, szkło i odpady ulegające
9.1.4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń biodegradacji, która jest/była świadczona nieprzerwanie
technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu
w okresie minimum 12 miesięcy i równocześnie jest/
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami wzór wykazu stanowi
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załącznik nr 6 do SIWZ, - z uwzględnieniem wymogu
pkt. 8.1.3. SIWZ,
9.1.5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do
SIWZ – z uwzględnieniem wymogu pkt. 8.1.4. SIWZ,
9.1.6. oświadczenie na temat wielkości średniego
rocznego zatrudnienia u Wykonawcy usług oraz
liczebności personelu kierowniczego w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert w postępowaniu, a w przypadku gdy okres
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym
okresie – wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ - z
uwzględnieniem wymogu pkt. 8.1.4. SIWZ,
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była o wartości nie niższej niż 3.000.000zł (trzy miliony
zł) brutto rocznie.
Uwaga:
1. Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie
złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały
wykonane/są wykonywane należycie jest szerszy od
powyżej określonego należy
w wykazie podać wartość usług odpowiadających
zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawianych
na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w
zakresie doświadczenia.
2. Równowartość w złotych zadań rozliczanych
w walutach obcych zostanie określona według
średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych
ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w
którym opublikowane zostało ogłoszenie o niniejszym
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot
Europejskich.
8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony
jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji
zamówienia będzie dysponował co najmniej
następującym wyposażeniem zakładu i urządzeniami
technicznymi:
a) 10 sztuk samochodów ciężarowych typu śmieciarka
o DMC nie większej niż 26t
i spełniających normę emisji spalin min. EURO 5, w tym
co najmniej 4 szt. z możliwością odbioru kontenerów
typu KP7,
b) 1 sztuka - samochód ciężarowy typu śmieciarko
– myjka o DMC nie większej niż 26t, o zamkniętym
obiegu wody, przystosowany do mycia i dezynfekcji
pojemników w miejscu odbioru odpadów. spełniający
normę emisji spalin min. EURO 5,
c) 1 sztuka - samochód ciężarowy typu śmieciarka
małogabarytowa o DMC nie większej niż 6,5 tony,
przystosowana do odbioru odpadów z pojemników
0,12m3, 0,24m3, 1,1m3 znajdujących się na
posesjach o utrudnionym dojeździe w tym o wąskich
ograniczonych krawężnikami i chodnikami dojazdach,
spełniający normę emisji spalin min. EURO 5,
d) 2 sztuki - samochód ciężarowy z dźwignikiem
bramowym (nośnik) o DMC nie większej niż 19t
przystosowany do odbioru kontenerów z odpadami typu
KP7, spełniających normę emisji spalin min. EURO 5,
e) 2 sztuki - samochód ciężarowy samowyładowczy
z żurawiem HDS o DMC nie większej niż 17t
przystosowany do odbioru odpadów z selektywnej
zbiórki z pojemników typu dzwon, spełniających normę
emisji spalin min. EURO 5,
f) 1 sztuka - pojazd ciężarowy małogabarytowy o DMC
3,5t przystosowany do prac interwencyjnych (np.
sprzątanie gniazd z pojemnikami na surowce wtórne),
spełniający normę emisji spalin min. EURO 5,
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Pojazdy służące do odbioru odpadów muszą być
wyposażone w system monitoringu bazującego na
systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający
trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie
danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz
czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku
odpadów – umożliwiający weryfikację tych danych;
pojazdy wyposażone w narzędzia lub urządzenia
umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu
pojemników. Pojazdy muszą być oznakowane w sposób
trwały i czytelny.
g) regionalną instalacją do przetwarzania odpadów
komunalnych lub w przypadkach, o których mowa w
art. 35 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach oraz art. 9l ust. 2 ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t. j. Dz. U. 2012 poz. 391 z późn zm.)
instalacją mechaniczno – biologicznego przetwarzania
o statusie zastępczej, znajdującymi się w II regionie
gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z Planem
Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego
2014 i zapewniającymi osiągnięcie wymaganych
przepisami prawa poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, uwzględniając
najlepszą dostępną technikę i technologię, o której
mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
– Prawo ochrony środowiska oraz spełniającej
wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 11 września 2012r. w sprawie mechaniczno –
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych (Dz. U. z 24 września 2012r. poz. 1052),
8.1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony
jeżeli Wykonawca wykaże średnie roczne zatrudnienie
na poziomie co najmniej 50 osób, w tym co najmniej
trzy osoby personelu kierowniczego w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy — w tym okresie oraz dysponują:
• co najmniej dwudziestoma kierowcami o
uprawnieniach do prowadzenia pojazdów ciężarowych,
(w tym co najmniej trzema z uprawnieniami do obsługi
żurawia HDS),
• co najmniej dwoma dyspozytorami z co najmniej
pięcioletnim doświadczeniem w branży logistyczne,
• co najmniej dwiema osobami z wykształceniem
wyższym logistycznym.

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:
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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:
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. cena
85
6. _____
_____
2. sposób realizacji zamówienia
15
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)
ZP/ 3/MZGO/2013

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: ______ 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: 06/05/2013 Godzina: 09:00
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:
_____
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 06/05/2013
(dd/mm/rrrr) Godzina09:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Al. Piłsudskiego 34c
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:
2015r.

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

tak

nie

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
4.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w wysokości do 50% zamówienia
podstawowego.
9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy, a jeżeli
Wykonawca wykonując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w
realizacji części zamówienia, także w odniesieniu do tych podmiotów, następujących dokumentów:
9.2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ,
9.2.2. 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, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
9.2.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 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 - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
9.2.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 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 - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
9.2.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
9.2.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
9.2.7. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11
Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
9.2.8. listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa a art. 24 ust. 2 pkt.5 albo
informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ,
9.3. Pozostałe wymagane dokumenty w tym potwierdzenie spełnienia przez oferowane usługi wymagań
określonych przez Zamawiającego:
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9.3.1. formularz ofertowy – załącznik nr 11 do SIWZ,
9.3.2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej),
9.3.3. potwierdzenie wniesienia wadium zgodnie z pkt. 12 SIWZ,
9.3.4. oświadczenie potwierdzające sposób realizacji usługi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego – wzór
stanowi załącznik nr 12 do SIWZ, na potwierdzenie, że Wykonawca będzie realizował usługę w oparciu o normy
wynikające z systemów zarządzania środowiskiem tj. w szczególności takimi jak ISO 14001 lub równoważny w
zakresie wywozu i transportu odpadów - Wykonawca złoży certyfikat, świadectwo, zaświadczenie - dokument
potwierdzający uzyskanie certyfikacji wydany przez podmiot posiadający akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji lub innej równoważnej jednostki akredytowanej, potwierdzające spełnianie przez oferowane usługi
wymagań określonych przez Zamawiającego tj. realizowanie usługi w oparciu o normy wynikające z systemów
zarządzania środowiskiem w szczególności takimi jak ISO 14001 lub równoważny w zakresie wywozu i
transportu odpadów.
9.3.5. Zobowiązanie innych podmiotów, w szczególności pisemne, do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, wymagane w przypadku gdy
Wykonawca polega na ich zasobach na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy. Wskazane jest, aby
zobowiązanie zawierało minimum:
1. dane pozwalające na identyfikacje stron,
2. zakres udostępniania (w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do
wykonania zamówienia i sytuacji finansowej) oraz jego podstawa (np. umowa przedwstępna przyrzekająca
zawarcie umowy o udostępnienie, umowy o podwykonawstwo, o współpracy, porozumienie o delegowaniu
pracowników, umowa oświadczenie usług doradczych, know-how i inne umowy nienazwane),
3. cel i czas udostępnienia (obejmujący okres realizacji zamówienia).

VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
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)
Odwołanie wnosi sie:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej
podstawe jego wniesienia - jezeli zostały przesłane w sposób okreslony w art. 27 ust. 2,
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albo w terminie 15 dni - jezeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartosc
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej
podstawe jego wniesienia - jezeli zostały przesłane w sposób okreslony w art. 27 ust. 2,
albo w terminie 10 dni - jezeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartosc
zamówienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8.
2. Odwołanie wobec tresci ogłoszenia o zamówieniu, a jezeli postepowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, takze wobec postanowien specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi sie w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jezeli
wartosc zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówien Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jezeli wartosc zamówienia jest
mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 1 i 2 wnosi sie:
1) w przypadku zamówien, których wartosc jest równa lub przekracza kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna było powziac wiadomosc o
okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia;
2) w przypadku zamówien, których wartosc jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzieto lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mozna było powziac wiadomosc o okolicznosciach
stanowiacych podstawe jego wniesienia.
4. Jezeli zamawiajacy nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo
takiego obowiazku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
lub nie zaprosił wykonawcy do złozenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub
umowy ramowej, odwołanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo 30 dni od dnia
publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a
w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z
wolnej reki albo zapytania o cene - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji
bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej reki;
3) 1 miesiaca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy:
a) nie zamiescił w Biuletynie Zamówien Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
albo
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b) zamiescił w Biuletynie Zamówien Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które
nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia,
zamówienia z wolnej reki albo zapytania o cene.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec tresci ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowien specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiajacy moze przedłuzyc termin
składania ofert lub termin składania wniosków.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
zwiazania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbe orzeczenia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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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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