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Wasilków, dnia 6 września2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
dla

PRZETARGU NIEOGRANIC ZONE GO
na
,rZaklup i dostawę fabrycznie nowej zamiatarki ulicznej

na podwoziu samochodu ciężarowego''
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ną dostawę o wąrtości ponizej kwoty
olrreślonej w przepisach wydanych na podstawie art. ] ] ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówieńpublicznych

(Dz. U. z 2004 r.,

Nr

19,

poz. l77

z

poźn. zm.).

WSTEP

Niniejsza specyf,rkacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje

i

wyyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na

,,Zakup

i

dostawę fabrycznie nowej zamtatarkt ulicznej

na podwoziu

samochodu

cięzarowego''

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy

z dnta29 stycznia2004

r.

- Prawo

zamowięn publicznych (Dz. U. z2004 r''

zpoźn. zm.) oraz wydanych w oparciu

o

Nr 19,poz. I77

jej przepisy aktów wykonawczych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.

r

DEFINICJE I SKRÓTY

i

skróty uzywane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki odpadami ,,Czyste

Następujące wyrazenie
oznaczają'.

Środowisko'' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibąw Studziankach;

2.
3.
4.

Wykonawca _ podmiot ubiegający się o udzielenie zamówrcnia;
SIWZ

- specyfikacja

Ustawa

-

ustawa

z

istotnych warunków zamówienia;
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.

z2004 r., Nr I9,poz. l77 zpóźn.Zm.)
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II' ZAMAWIAJĄCY
2.1. Nanva: Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki odpadami ,,Czyste Środowisko''
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Studziankach
Adres: ul. Spółdzielcza11 Studzianki,16 _ 010 Wasilków;

Godziny pracy: w dni powszednie od pon. do

pt.

w

godz.800 -

1500

Telefon: 85 710 44 81, faks: 85 710 44 8I:'

Adres poczty

elektronicznej:

;

Strona internetowa:
NIP:9661779924,

REGON: 200009064;
Numer KRS: 0000230851 (Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS).
2.2'Informacje dotyczące zamowień publicznych' Zamawiający zamieszczana swojej stronie
internetowej w zal<ładce: ,,Przetargi" (

lrr.
3 .1

.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Nr

Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2004 r.

19, poz. I99

podstawie przepisów aktów wykonawczych wydanych

z

na

póŹn. zm.), a również na

podstawie w/w ustawy,

aw szczególności:

z

a) Rozporządzetia Prezesa Rady Ministrów

dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie

kwot

wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uza|eŻniony obowiązek przekazywanta
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Z20I5 r. poz. Ż263);

b) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z

dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczartia wańości zamówień
publicznych (Dz. U. Z2015 t. poz.225Ę;

c)

Rozporządzenia Ministra Rozwoju

z

dnia 26 lipca 2016

r. w

sprawie rodzajow

dokumentów, jakich moŻe Żądać zatnawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielęnie
zamówieni a (Dz' U . Z 2016 t. poz. 1126);

d) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Z2016 r. poz. 1128);
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e) Rozporządzenta Ministra Rozwoju

z

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń

zamieszczanychwBiuletynie ZarnowieiPublicznych(Dz.U.Z2016r.poz.II27).

3.2. Postępowanie prowadzone jest

w trybie

przetargu nieograniczonego

o

wartości

szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie przepisu art. 11 ust. 8 Ustawy. Wyboru

trybu udzielenta zamowienia publicznego dokonano na podstawie przepisów ań. 10 ust.

oTaZ art. 39

_ 46

1

Ustawy' Wartośćprogu' od którego uzalezniony jest obowiązek

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ustalono w oparciu o przepis
$ 1 pkt 2 ltt. a) RozporządzeniaPrezesa Rady Ministrów

z

dnia 28 grudnia 2015 t' w sprawie

kwot wartościzamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Z20I5 r. poz. Ż263);

3.3.

W

zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ zastosowanie znajdują przepisy

powszechnie obowipującego prawa az:właszcza ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
4.I.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej zarntatarkt
ulicznej na podwoziu samochodu ciężarowego.
4.2. kodzaj zamówienia: dostawa.
4.3. Kod Wspólnego Słownika Zamówien (CPV): 34921100-0 Zamiatarka drogowa.

4.4. Ptzedmiot zamówienia obejmuje zakup jednej sztuki fabrycznie nowej zamiatarki
ulicznej na podwoziu samochodu cięzarowego, spełniającej wymagania skonkretyzowane

w opisie parametrów techniczno

-

ekploatacyjnych pojazdu, tj. podwozia oraz nadwozia

i jego wyposażenia _ w tym wymagania dodatkowe, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ'

oraz jego dostawę na plac przy składowisku odpadów Przedsiębiorstwa Komunalnego
Gospodarki odpadami ,,Czyste Środowisko'' Spółki
Studziankach,

z

ograniczoną odpowiedzialnościąw

ul. Spółdzielcza 11, 16 _ 010 Wasilków, województwo podlaskie -

na

warunkach określonychwewzorze umowy' stanowiącymzałącznlk nr 5 do SIWZ.
4.5. Pozostałe warunki:
a) oferowany ptzez Wykonawcę zarniatarka na podwoziu samochodu ciężarowego

być fabrycznie nowa, w pełni sprawna' wolna od wad prawnych

i

-

powinna

ftzycznych oruz spełniaó

wszelkie wymogi techniczne, jakościowe i użytkowe wskazane w treści niniejszej SIWZ oraz
załącznikach;

b) Wykonawca jest obowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji jakościna zamiatarkę,
będącą przedmiotem zamówienia na okres wskazany

w

ofercie. ochrona gwarancyjna
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rozpocznie swój bieg od chwili wydania pojazdu Zamawiającemu, co zostanie potwierdzone
protokołem zdawczo

- odbiorczym;

c) okres gwarancji nie moze być krótszy niŻ 2lata. okres gwarancji, jako jedno

z

kryterium

wyboru ofert może zostać przedłuŻony przęZ Wykonawcę poprzez wskazanie dłlŻszego,
anizelipowyŻszy terminu gwarancji w ofercie Wykonawcy, tj. odpowiednio 2,3Iub 4|ata.

d) W okresie gwarancji, o którym mowa powyzej, wszelkie koszty naprawy' w tym za
robociznę, materiały

i

części,koszty dojazdu do miejsca położenia pojazdu, lub jego

transportu lub holowania do miejsca naprawy

i do

Zamavłiającego - ponosi Wykonawca.

Nie dotyczy to częścilub innych materiałów podlegających naturalnego zużyciu.

e) Wykonawca jest obowiązany zapewnić naprawę w autoryzowanym serwisie, który
powinien być zlokalizowany w odległościnie większej niz 50 km od składowiska
usytuowanego

w

Studziankach,

ul. Spółdzielcza I7, 16 _ 010 Wasilków, województwo

podlaskie na następuj ących warunkach:
- serwis jest obowiązany do przedstawienia propozycji sposobu usunięcia usterki lub naprawy
w terminie 48 godzin od jej zgłoszeniaprzęzZamawiającego;

- serwis jest obowiązarly pozyskaó części,materiały i inne elementy niezbędne do usunięcia
usterki w terminie 72 godzn od daty zgłoszenia usterki ptzezZamawnjącego;

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia stwierdzonej usterki w terminie l0 dni od daty
j

ej zgło szenia przez Zamawid1 ąc e go ;

f) W razie Wkonywania

napraw

w

okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, okres

gwarancji ulega przedłlżeniu o czas trwania naprawy;
4.6. Wymagania wobec Wykonawcy:

a) Wykonawca ponosi

odpowiedzialnośó

za jakośó zatniatarki otaz jej

zgodność

zparametrami technicznymi i warunkami określonym w niniejszej SIWZ orazzilącznikach;

b)

Wykonawca

jest obowipany do

na\eŻyĄej starannościotaz współdziałania

z ZamawiajQcym, w tym poprzez podanie danych teleadresowych - celem sprawnej realizacji
zamówienia.

c) Zamavłiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody vłyrządzone ptzez Wykonawcę, ani
tez osoby działające w jego imięniu lub którymi posługuje się podczas rea|izacjt przedmiotu

zamówienia'

Numer zamówienia: ZP

-

Il20l7 r'
V. PODWYKONAWCY

5.1. Wykonawca moŻe powierzyć wykonanie częścizamówienia

Podwykonawcy.

Zamawiający nie zasttzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.

5.2.

W

razię powierzenia realtzaĄt częścizamówienia Podwykonawcy' Zamawiający

wymaga by Wykonawca wskazał częścizamówienia, których wykonanie zamierzapowierzyć

Podwykonawcom

z

oznaczęniem lrrm Podwykonawców, mających zrealizowaó daną część,

zamówienia'

5.3. JeŻelt ZamawiĄący stwierdzi, Że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca jest obowiązany zastąpić tego Podwykonawcę lub ztezygnowaó
zpomętzęnia jemu danej częścizamówienia.
5.4. JeŻeli zmiana albo rczygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 Ustawy, w celu
v,rykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany

wykazać ZamawiĄącemu' Żę proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia jest w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia'

5.5. Powierzenie wykonania realtzacjt częścizamówienia Podwykonawcom' nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno

ci za naleŻyte wykonanie zamówienia.

ś

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zamówienie naleŻy wykonaó (dostarczyó zarntatarkę na składowisko Zamawiającego
w Studziankach przy ul. Spółdzielczej l 1' 16 _ 010 Wasilków, woj. podlaskie) w terminie
wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, tj. jednak nie póŹniej niż w ciągu 90 dni od daty
zawarcia umowy.

vII. WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU

ORAZ oPIS sPoSoBU DoKoNYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH

WARUNKOW
7.I. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy' ktorzy:
a) nie podlegają

wykluczeniu;
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b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określonęprzez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ.
7.2. Warunktudziału w postępowaniu mogą dotyczyc:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia okreśIonej działalnościzawodowej,
o ile

wynikato z odrębnych przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.

7.3. Zamawiający nie wznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia.

7.4. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się Wykonawców,ktotzy
Z mocy ustawy podlegają wykluczeniu na podstawie przepisu art' 24 ust. I pkt 12
7 .5

.

Z postępowania o udzielenie niniej

sz ego

-

23.

zamówienia wyklucza się również Wykonawcę

w

stosunku

w

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przęz

do

którego otwarto likwidację,

w

zatwietdzonym przez

likwidację jego majątku w trybie aft. 332 ust. 1 ustawy

z

Sąd

ul<ładzię

dnia 15 maja 2015 r. Prawo

restrukturyzacyjne (Dz. U. z20I5 r. poz.978 zpoźniĄszymi zmianami) lub którego upadłość

ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, ktory

po

ogłoszeniu upadłościzawarŁ układ

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu, jeŻe|t układ nie przewiduje zaspokojenia

wierzycieli pIZeZ likwidację majątku upadłego, chyba że Sąd zarządziŁ likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnta 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U.

z20I5

I.

poz.233 zpóźniejszymi zmianami).

7.6. Wykonawca' który podlega wykluczeniu na podstawię art. 24 :ust. 1 pkt 13

i

14 oraz

16-20 lub na podstawie pkt 7 .5. povłyŻej, moŻe przedstawió dowody na to, Że podjęte przez

niego środkisą wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić

naprawienie szkody vłyrządzonej przestępstwem
zadoścuczynienie pienięzne

za

lub

przestępstwem skarbowym,

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ściganiaotaz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu

postępowaniu wykonawcy.

Nie dotyczy to sytuacji, jeŻeli wobec wykonawcy'

będącego

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się

o udzielenie zamówienia otaz nie upłynąłokreślony w tym wyroku okres obowiązywanta
tego zakazu.
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7.7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeŻeli zamawiający, uwzględniając wagę
t szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawie pkt 7.6. powyŻej.

7.8. ofeńę Wykonawcy wykluczonego

z

ldziaŁu w postępowaniu uznaje się za ofeńę

odrzuconą' Zalnawiający moŻe wykluczyó Wykonawcę na ku;rdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.

7.9. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków Wymaganych od Wykonawców
określonyzostaŁ według formuły ..spełnia _ nie spełnia''. Niespełnienie chociazby jednego
warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. ocena spełniania

warunków podmiotowych dokonyłvana będzie wyłącznie na podstawie oświadczeń
i dokumentow Żądanych w pkt VIII SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treścizałączonych
oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikac,iżww. warunki Wykonawca spełnia.

vI[. WYKAZ oŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE wARUNKow UDZIAŁU w POSTĘPoWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA
8.1.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a jednocześnie

braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca jest obowiązany przedłoŻyc:
a) oświadczenie o

braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 2

do niniejszej SIWZ, podpisane pIZęz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
w postępowaniu;
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w ań. 24 ust. 1 pkt

13, 14

i 2I

UPZP _ wystawioną nie wcześniejniz 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert;

c)

zaŚwiadczenie właściwegonaczelnika

że wykonawca nie zalega

z

urzędu skarbowego

potwietdzające,

opłacantem podatków, wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące

przed upł1rvem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego'

Że

wykonawca zawarł porozumienie z właściurymorganem podatkowym w sprawie spłat tych

należnościwraz

Z

ewentualnymi odsetkAmi lub grzywnami,

w

szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻęnie na raty zaległych płatnościlub
wstrzymanie w całościwykonania decyzjt właściwegoorganu;
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d) zaświadczenie właściwejterenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeit
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzaj ące, Że wykonawca nie zalega

z

opłacaniem składek na ubezpieczęnia społeczne

lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upły.wem terminu składania

ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, Że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwymorganem w sprawie spłat tych należnościwTaz z ewentualny mi odsetkami lub

) w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŻęnie na raty zalegŁych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji

grzywnami

właściwegoorganu;

e) odpis z

właŚciwego rejestru

o działalnościgospodarczej,

lub z centralnej ewidencji i

informacji

jeŻelt odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt

1

Ustawy;

W celu

że oferowany pojazd spełnia wymagania określone ptzez
Zama:wnjącego, Wykonawca zobowiązany jest złoŻyc ,'Opis zamiatark| będącej
8.2.

potwierdzenia,

przedmiotem zamówienia'', według wzoru Zamawiającego, stanowiącego załącznlk nr 3 do
SIWZ.
8.3. Wykonawcy obowiązani są ponadto złoŻyó:
a)

wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załączniknr 1 do SIWZ;

b) parafowany wzór umowy' stanowiący zaŁącznik nr 5 do SIWZ (parafowana powinna byó
kaŻda strona dokumentu)

;

c) pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę w imieniu wykonawcy, o ile umocowanie tej

osoby do reprezentowania wykonawcy nie wynika ze stosownych dokumentów rejestrowych

lub ewidencyjnych w

przypadku kiedy wykonawca umocuje pełnomocnika do

występowania w swoim imieniu w postępowaniu,

d) pełnomocnictwo dla wykonawcy umocowanego do reprezentowania w postępowaniu
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania

ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego _ w przypadku
wykonawców ubiegających się wspólnie 'b udzielentę zamówienia publicznego (dotyczy
również wspólników spółki cywilnej).
8'4. Wykonawca' w terminie 3 dni od dnia przekazanla informacji, o której mowa w art. 51
ust. la, art.57 ust. I lub art. 60d ust. 1 Ustawy, albo odzamieszczentana stronie internetowej
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o

informacji,

której mowa

w

art. 86 ust.

5

Ustawy, obowiązany jest przekazać

Zamawiającemu oświadczenie o przynależnościlub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. I pkt23 Ustawy, zgodnie z załącznikiem nr

4 do SIWZ. Wraz ze złoŻeniem oświadczenia, wykonawca moŻe przedstawić dowody, że
pomązanta

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłocenia koŃurencji w

postępowaniu

o udzielenie zamówienia.

8.5. Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone w języku polski, lub przedłoŻone vłraz

z

tłumaczeniem na jęryk polski przez tłumacza przysięgłego oraz podpisane przez osoby

umocowane do reprezentowania Wykonawcy w toku niniejszego postępowania. Dokumenty
naleŻy złoŻyć w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodnośćz oryginałem przęz

Wykonawcę.
8.6' Dokumenty podmiotów zagranicznych.
1.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zarrieszkaniapozaterytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej, zamtast dokumentów, o których mowa w pkt 8.1. lit. b) - e) SIWZ składa:

z

a) informację

odpowiedniego rejestru albo,

w przypadku braku takiego rejestru, inny

równowazny dokument wydany przez właściwyorgan sądowy lub administracyjny kraju'

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkarlia lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja lub dokument' w zakresie określonym w art' 24 ust. 1 pkt

13,14

i2I UPZP

wystawioną nie wcześniejniz 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert;

b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamię s zkani a'
- rtte

p

otwi

er

dzaj ąc e

o

dp

o

wi e dn io, Że :

zalegazliszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo,

że uzyskał przevńdziarte prawem zwolnienie' odroczenie Iub rozłoŻenie na raty zaległych
płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji włŃciwego organu - wystawione nie
wcześniejniz 3 miesiąceprzedupŁywem terminu składarria ofert.

- nie
6

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niz

miesięcy przedupływem terminu składarria ofert;

2. JeŻeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamtęszkarlia lub miejsce
lub miejsce zatrlieszkartia ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,
o którym mowa w pkt.

8.6.l. SIWZ, zastępuje je się dokumentem zawierającym odpowiednio

oświadczenieWykonawcy) ze wskazanie osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenieosoby, której dokument miał dotyczyc, złożone przed notariuszem lub przed

Numer zamówienia: ZP

-
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organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwymze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub

miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy ich wystawienia stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku wątpliwości co do treścidokumentu złoŻonego przęz Wykonawcę mającego

siedzibę lub miejsce zarnieszkaniapoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawtający
moŻe zvłrócić się do właściwychorganów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub

kraju,

w któryn

Wykonawca ma siedzibę

lub miejsce

z

wnioskiem

w

odniesieniu

zamieszkania,

o udzielenie niezbędnych inform acjt doĘ czących prze dło Żone go dokumentu'

4.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

do osoby mającej miejsce zamieszkanla poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której

doĘczy dokument wskazany w pkt' 8.1. lit. b) SIWZ, składa dokument,
o którym mowa w pkt 8.6.1. lit. a) SIWZ, w zahesie określonymw art. 24 ust. 1 pkt 14 i 2I

Ustawy. JeŻeli w kraju, w którym miejsce zamięszkania ma osoba, której dokument miał
doĘczyÓ, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawterającym

oświadczenie tej osoby złoŻonym przed notariuszem

lub przed organem

sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczęgo właściwymze

względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie
wczeŚniej niz 6 miesięcy przed upłyvem terminu składania ofert.

8.7.

W

przypadku wątpliwościco do treścizŁoŻonego przez Wykonawcę dokumentu,

się do właściwychorganów kraju, w którym miejsce
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji

Zamawtający moŻę zwróció
zamięszkania ma osoba,
doĘ czący ch

te

go dokumentu.

8.8. Dokumenty skJadane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się

o

udzielenie

zamówienia (np. konsorcjum lub spółka c1łvilna):
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art' 23 Ustawy,

oddzielnie wykazują brak podstaw do wykluczęnia z postępowania o udzielenie zamówienia

z powodu niespełniania waruŃów, o których mowa w art. 24 ust'

l

pl<t 13-22

i ust. 5 pkt

1

Ustawy' na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 8.1. SIWZ, złoŻonychplzezkazdego

zĘchWykonawców.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowią Zanl sąustanowió
pełnomocnika do reprezentowania

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo

reprezentowania w postępowaniuizavłarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10
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c) Jezeli wybrana zostanie ofęrta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający jest uprawniony by przed za'warciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego Żądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

Ix. WYMAGANIA DoTYCZĄCE WADIUM
Zamawtający nie wymaga wniesienia wadium.

x. OFERTY CZĘŚCIOWE I wARIANTowE
ZamawiĄący nie dopuszcza składania ofeń częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

xI. INFoRMACJA o ZAMoWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiaj ący nie przewiduj e udzielenia zamówień uzupełniaj ących.

XII. UMOWY RAMOWE, AUKCJE ELEKTRONICZNE
Zanawiający nie przewiduje zawmcia umowy ramowej otaz nie przewiduje wyboru
naj

korzystniej szej oferty z zasto sowanie aukcj i elektronicznej

.

XIII. INFORMACJA O ZAMOWIENIACH,
O

KTORYCH MOWA W ART.

67

UST.

1

PKT

7

USTAWY

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamowien, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy.

xlv. SPoSÓn ponoZUMIEwANIA

SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I wYKoNAwCÓw

I4.I' W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
wnioski, zawiadomienia

i

informacje Zamawiający

i

Wykonawcy przekazują pisemnie lub

drogą elektroniczną.

14.2. Pisemne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
Zamawiającego naleŻy składać osobiścielub

oświadczenia,

za

i

informacje kierowane

do

pośrednictwem posłańca bądź za

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy

z

dnia 23 listopada 2012 r. _

Prawo pocztowe (tekst j ednolity: Dz. U . z 2008 r., Nr I89 , poz. II59 z poźn. zm.)

1l
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Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki odpadami
,,Cryste Środowisko'' Sp. z o. o.
ul. Supraślska 21, 16 _ 010 Wasilków

I4'3. Wszelką korespondencję wysyłaną do Zamawiającego przy uŻyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1030

elektroniczną naleŻy kierowaó na adres

z poŹn. zm. wysyłaną drogą

:

14.4. Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego za pośrednictwem faksu naleŻy

wysyłać na nr 85 7I0 44 8I.
I4.5. Zgodnie
stronie

z

art. 42 ust. 1 Ustawy,

SIWZ wIaZ z zaŁączntkami zostanie umieszczona na

intemetowej

(menu tematyczne: przetargi).

Xv. oSoBY UPRAWNIoNE Do POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKoNAWCAMI
Tomasz Mariusz Piotrowski
tęl.: 85 7I0 44 81, e _

- Prezes Zarządu

mail:

;

Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki odpadami ,,Czyste Środowisko'' Sp. z o. o.

ul' Supraślska2l,16- 010 Wasilków
16 _ 010

Wasilków

(w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8

-

15)

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
16'1. Wykonawca moŻę złożyctylko jedną ofeńę, sporządzoną na piśmie w języku polskim,
a jej treśó powinna odpowiadać wymogom SIWZ. Dane zamieszczone na składanej przez

Wykonawcę dokumentacji powinny być czytelne'

16.2. oferta stanowi deklarację wykonania zamówienia na warunkach określonych przez
Zamawiającego

w SIWZ otaz

wzorze umowy

i

na warunkach określonych w opisie

oferowanego pojazdu:
a) zacenę określonąprzez Wykonawcę na formularzu ofertowym w

PLN;

b) w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę na formularzu ofertolvym;

c) z okresem udzielonej gwarancji zadeklarowanym przez Wykonawcę na

formuIarzu

ofertowym.

16'3. Na ofertę składa się formularz ofertowy, stanowiący załącznik do SIWZ (w którym

m. in. cenę, termin dostawy' okres gwarancji, dane dot.
informację dot. powstania obowiązku podatkowego po stronie

Wykonawca zamieszcza
podwykonawców,

t2
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z

Zamawiającego) wraz

załącznikatrti w postaci dokumentów wymienionych

w pkt VIII

SIWZ.
16.4. Dokumenty powinny byó podpisane przęz osoby uprawnione do zaciąganta zobowiązan

w imieniu i na rzecz

Wykonawcy

-

stosownie do zapisów

w

rejestrach albo popIzez

pełnomocnika ustanowionego przez w/w osoby. KaŻda strona dokumentacji, składającej się
na ofertę' w tym wzoru umowy powinna być parafowana.

16.5. Poprawki w ofercie (przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, dopisanie, nadpisanie,

uzycie koręktora itd.) muszą byó naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby lub
osób podpisujących ofertę.

16. 6. Wszystkie karty oferty powinny byó połączone Ze sobą w sposób trwały poprzez np.

zszycie.
16.7. Wykonawca moze zastrzec w ofercie (w odpowiednim polu na formularzu ofertowym),

ze określone zawarte w ofercie informacje nie mogą być ujawniane, gdyŻ stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa

w

rozumieniu przepisów

o

zwal'czantu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca jest obowiązany vłykazaó, tŻ przedmiotowe informacje

w istocie

stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa' Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o których mowa w art.
86
1

-

ust.4 Ustawy.

6.

8. oferta powinna zostac złoŻona w nieprzezroczystej kopercie

z

:

oznaczeniem Zatnawiającego' tj. Przedsiębiorstwo Komunalnego Gospodarki odpadami

,,Czyste Środowisko'' Sp. z o. o., ul. Spółdzielcza
-

z oznaczeniem nazwy i adresu Wykonawcy;

-

z

adnotacją: ,roferta

-

Zakup

i

Il,16 - 010 Wasilków;

dostawa nowej zamiatarki ulicznej montowanej na

podwoziu samochodu ciężarowego. Nie otwierać przed dniem 14 września 2017 r. godz.
11.30."

16'9.

W

przypadku,

jezeli Wykonawca zasttzęŻe i wykaze' iz wskazarrc przez

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

to dokumenty zawierające

niego

informacje,

stanowiące tajemnicę przedsiębiolstwa, powinny byó umieszczone w oddzielnej, wewnętrznej
kopercie.
16.10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane

ze sporządzeniem

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów z tego tytułu, jak równieŻ

i

złoŻentem oferty.

z t5Ęilu udziału w

postępowaniu.

13
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xvII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA oFERT
17.1. oferty na|eŻy złoŻyćw biurze Zamawiającego na ul' Supraślskiej 21, 16

-

010

Wasilków.
17.2.Tęrmin składania ofert upł1'wa w dniu 14 września2017 r. o godzinie 11.00.

I7'3. otwarcie ofert nastąpi w biurze Zamawiającego na ul. Supraślskiej 21, 16 _ 010
Wasilków.
77

.4. ohxarcie ofert nastąpi w dniu 14 wrześniaŻ}I7r' o godzinie

1

1.30.

17.5. Decydujące znaczenię dla oceny zachowania przez Wykonawcę terminu do składania
ofert ma data

i

godzina wpływu oferty pod powyzszy adres, a nie data jej nadania przesyłką

pocztową.

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLTCZENIA CENY
18.1. Cena ofertowa powinna zostać oznaczona w formularzu ofeńowym w złotych polskich

(PLN)' cyfrowo i słownie, z dokładnościądo dwóch miejsc po przecinku. Zamawtający nie
przewiduje rczliczęil w walutach obcych.
18.2. Cena powinna zostai oznaczolua,jako wartośó netto,

aw

razte jeŻeli dostawa spowoduje

po stronie Zamawiającego powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku
towarów i usług, także jako wartośó brutto y,naz Z wyodrębnieniem należnego podatku
18.3. Wykonawca jest obowiązany poinformowai Zamautiającego

czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania

u

od

VAT'

w formularzu ofeńowym,

Zamawiającego obowiązku

podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług' wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczeniebędzie prowadzić do jego powstania, orazwskazując
ich wartośćbez kwoty podatku, zaśw przypadku towalów wymienionychw załącznlku nr 1 1 do
ustawy o podatku od towarów i usług rownteŻjego symbol
bez kwoty podatku

PKWiU, oraz wskazać ich wartość

VAT.

l8. 4' Cena oferty zawarta w formularzu ofertowym powinna uwzględniać wszelkie nakłady
i koszty pozwalające osiągnąó cel oznaczony w umowie' której wzór stanowi integralną częśc
SIWZ, a w szczególności:
a) ryczałtową formę wynagrodzenia za wykonanie zamówienia' a więc

-

wartośćzaoferowanego pojazdu

v\"Iu:Z

z

i jej ryzyko, w tym:

wmaganym osprzętem, wyposazeniem

dodatkowym i niezbędnym kompletem dokumentów;
b) wszelkie kosŹy transportu na miejsce dostawy;

c)

przeszkolenie dwóch wskazanych przez ZaInawtającego pracowników (operatorów)

w zakresie obsługi w miejscu dostawy;
I4
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d) wszystkie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej podatki, włącznie z podatkiem

VAT,

oraz opłaĘ celne i inne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy,
e) okres udzielonej gwarancji,

f) transport pojazdu z miejsca połozenia do miejsca naprawy i transport pojazdu z miejsca
naprawy do Zamavłtającego ;
g) naprawy wykonyłvane w okresie gwarancyjnym;
h) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji zamówienia,

i) wykonanie wszelkich zobovnązń, wynikających Z umowy' stanowiącej załącznlk do SIWZ,
w tym udzielonych gwarancji jakości.

xlx. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
19.1. Termtn Zwązania Wykonawcy złoŻoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu
składania ofert.

19.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zarnawiającego moze przedłuŻyć termin
związania ofertą, ztym Że Za;nawtający moŻe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zvłrócic się do Wykonawców o wyraŻenie zgody na przedłuŻenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŻszy jednak niz 60 dni.

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH

20.I. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zanawii1ący stosowaó będzie

następujące

kryteria oceny ofert:
a) Kryterium cena (oznaczenie C) - waga 60% (pkt),

b) Kryterium termin dostawy- (oznaczenie T) waga - 20% (pkt),
c)

Kryterium okres udzielonej gwarancji - (oznaczenie G)

-

20% (pkt).

20.2' Zatnaviający dokona oceny ofert w oparciu o kryteria oceny ofert, przynlając kuŻdej
znich ilośćpunktów obliczoną następująco:
a) opis kryterium cena:

15
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Kryterium rozpatrywane będzte na podstawie ryczahowej ceny oferty brutto za rcalizację dane

częścizamówrcnia, zaoferowanej przez wykonawcę

w

formulatza ofertowym'

W

tym

kryteńum najtanszaoceniana cena brutto moze uzyskać maksymalnie 60 pkt'
Liczba punktów kryterium,,cend' zostanie obliczona w następuj ący sposób

C:

:

(CrVCo) x 60 pkt

C- cena
Cn _ najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert

Co

-

cena ocenianej oferty

b) opis kryterium termin dostawy:

Kryerium rczpatywarte będzie na podstawie zadeklarowanego przezwykonawcę w formularzu
ofertowym terminu dostawy pojazdu, liczonego od dnia zawuciaumowy.
Wykonawc a zobowlązany j est zaoferowaój eden terminów dostawy:
- do 60 dni

albo

- do 75 dni

albo

- do 90 dni.

W tym kryerium możnauzyskać maksymalnie 20 punktów.

-w

terminie 60 dni -20 pkt,

- w terminie 75 dni

-

10 pkt,

terminie 90 dni

-

0 pkt.

-w

c) opis kryterium okres udzielonej gwarancji:

Kryterium rozpattywarle będzie na podstawie udzielonego ptzez Wykonawcę w formularzu
ofertowym okresu gwarancji jakości na dostarczony pojazd, zgodnie z postanowieniami wzoru

Umowy dla danej częścizamówienia'

Wykonawca zobowiązany jest zadeklarowaó okres gwarancji jakościw pełnych latach,
w przedziale czasowym2 - 4lata.
W tym kr1.terium moŻnauzyskać maksymalnie 20 punktów.

I6

Numer zamówienia ZP

-

1l20I7 r.

- )Yo:0 pkt.
- 3lata- l0 %: 10 pkt,
- 2 rok

-

4lata-zj%:20

pkt.

20.3. Za najkorzystnlejszą w danej częścizamówienia zostanie uzluana oferta, która uzyska
łącznie największą ltczbę puŃtów, wyliczoną zgodnie zwzoremi

P:C+T+G

PCTG_

Łączna ltczb a punktów oferty

o

cenianej,

ltczbapunktów uzyskanych w kryerium cena'
Iiczba punktów uzyskanych w kryterium termin dostawy,
ltczba punktów uzyskanych w kr1terium okres gwarancji.

20.4. ZaInawiający udzieIi Zatrtówtęnia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkich
wymaganiom przedstawionym w Ustawie

i

niniejszej SIWZ oraz zostanie oceniona, jako

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryeria oceny

i

uzyska na tej podstawie największą

ilośćpunktów obliczoną według podanego wzoru.
20.5. obliczenia punktacji dokonywane będą z dokładnościądo dwóch miejsc po przecinku,
a ocena punktowa dotyczyć będzie v,ryłącznte ofeń waznych i nie podlegających odrzuceniu
złoŻony ch przez Wykonawców nie podle

gaj

ących wykluc zeniu z po stępowania.

xxl.INFORMACJE o FoRMALNoŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPEŁNIoNE Po WYBoRZE oFERTY w CELU ZAWARCIA UMowY
W SPRAWTE ZAMOWIENIA PIJBLTCZNEGO
21'1. Niezwłocznię po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wykonuje czynności
przewtdziane przepisami art. 92 Ustawy.

2I.2. Zamawiający zawieta umowę w sprawie zamówięnia publicznego, z zastrzeŻeniem art.
183 ust. 1 Ustawy, w terminie nie krótszym

niz 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia

o wyborze najkorzystniejszej ofeńy, jeŻeIi zawiadomienię to zostało przesłane przy lżyciu
środków komunikacji elektronicznej, a\bo 10 dni _ jeŻeIi zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający moŻe zavr,rzęć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww.
terminów, jeŻeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złoŻono tylko jedną ofertę.
I7
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2I.3. JęŻęltjako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ofeńa złoŻonapIzez'.
a) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, to przed zawarciem

Umowy

w

sprawie zamówienia publiczrrego Zarnawtający moŻe Żądać, umowy regulującej

wspołpracę Ęch wykonawców (np' umowa konsorcjum' ulnowa spółki cywilnej),

b) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,to przed zawarciem Umowy w

sprawie

zamówienia publicmego spółka zoboviązanajest przedstawić Zanavłtającemu umocowanie do

zaciągnięcta zobowiązania, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, o ile wartość
zamówieniaprzeL<toczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki (art. Ż30 ksh)' Wykonawca
moŻe v'ykazac przedmiotową okoliczność przedkładając uchwałę zgromadzenia wspólników

Spółki, zezwalĄącą na dokonanie czynnościalbo przedl<ładając umowę

spółki'

zktórej

wynika, tż zaciągntęcie zobowtązania ptzevłyŻszającego dwukrotnośćkapitału zakładowego
spółki nie wymaga uchwały wspólników.
2I.4. Podpisanie umowy będzie miało miejsce w biurze Zamawnjącego przy ul. Supraślskiej

2I,16 - 010 Wasilków. Wykonawca zostanie poinformowany o terminle zawarcia Umowy.
2I.5. JeŻeli Wykonawcą którego oferta zosta)awybrana, uchyla się od za'wuciarrmowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zanawnjący moŻe wybrać tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała
na1wyŻszą liczbę punktów chyba, Że zachodzą przesłalki unieważnienia postępowania'
o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

2I.6. Zamavłiający nie wymaga ustanowieniazabezpieczęnianaleŻytego wykonania umowy.

XXII. WARUNKI UMOWY
Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta

z

uwzg|ędnieniem

danych zawartych w ofercie Wykonawcy oraz postanowień niniejszej SIWZ na podstawie
wzolu umowy' stanowiącego zaŁącznl'k do SIWZ.

WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
PUBLTCZNEGO
23.1. Wykonawcy' uczestnikowi konkursu, a takŻe innemu podmiotowi, jeŻeli ma lub miał

interes w uzyskaniu danego zamówienia oiaz poniósł lub moze ponieśćszkodę w wyniku

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
przysługują środkiochrony prawnej określonew dziale VI przedmiotowej ustawy (art. I79
i następne).
18
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-

Il20I7

r.

23.2' Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługuj ą rownieŻ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 Ustawy.

23.3' odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej

z

przepisami ustawy czynności

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowtązany napodstawie Ustawy.

23.4. JeŻęIi wartośćzamówienia jest mniejsza niż kwoty określonew przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, odwołanie przysługuje v,,yłącznte wobec czynności:
a) wyboru trybu

negocjacjibez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
c) opisu przedmiotu zamówienia,
d) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienią'

e)odrzucenia oferty odwołuj ącego,
f) wyboru oferty najkorzystniej szej

.

23'5 odwołanie powinno wskazywac czynnośćlub zaniechanie czynności Zarrtalńającego,
której zarzvtca się niezgodnośc z przepisami ustawy, zawierać, zwtęzłe przedstawienie

i

zarzutów, określaó Żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne

prawne uzasadniające

wniesienie odwołania.

23.6. odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo

w postaci

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

23.7. odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawia1ącemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznaó się
upływem tego terminu' Domniemywa się,

iz

z

jego treściąptzed

Zamawtający mógł zapoznac się

z

treścią

odwołania przed upł1łvemterminu do jego wniesienia, jeŻelt przesłanie jego kopii nastąpiło
przedupĘrvem terminu do jego wniesienia przy uzyciu środków komrurikacji elektronicmej.

23.8. odwołanie wnosi się

w

terminie

5 dni od dnia

Zanawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia

-

przesłania informacji

o

jeŻelt zostały ptzesłane

określonyw art. 180 ust. 5 zd. 2 Ustawy, albo w terminie 10 dni

-

czynności

w

sposób

jeŻeli zostały przesłane

w inny sposób.

23.9' odwołarrie wobec treściogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone

Ębie ptzetngtl nieograniczonego, także wobec postarrowień specyfikacji istotrych
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zarrieszczetia
w

warunków
ogłoszenia

I9
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w

-

Il20I7

r.

Biuletynie Zanówrcn Publicmych lub zamięszczetia spec1fikacji istotnych warunków

zamówienia na stronie intemetowej.

23.I0' odwołanie wobec czynnościinnych niz określone w punkcie poprzedzającym wnosi się

w terminie 5 dni od dnia' w którym powzięto lub przy zachowaniu nalezytej

stararrrrości

moŻna było powziąć wiadomośćo okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

23.IL JęŻęli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie póŹniej

a) 15 dni od dnia

zarnięszczenia

w

niżw terminie:

Biuletynie Zarrtowien Publicznych ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia'

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŻelt Zarrlawiający, nie opublikował w Biuletynie
Zamówief. Publicznych

23.12.

Na

o

orzeczenię

gło szenia o

lzby

udzieleniu zamówienia.

stronom otaz uczestnikom postępowania odwoławczego

przysługuje skarga do Sądu.

23.13' Skargę wnosi się do sadu okręgowego właściwegodla siedziby albo miejsca
zamieszkanla Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie
7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej

odpis przeciwnikowi skargi. Złożerue skargi w placówce pocŹowej operatora wznaczonego

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada Ż0I2 r. Prawo pocztowe' jest równoznaczne z jej
wniesieniem.

23.14. Skarga powinna czynić zadoścwymaganiom przewidztanym dla pisma procesowego

otaz za-wieraó oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwtęzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takŻe wniosek o uchylenię otzeczenia lub

o

zmlanę

orzeczeniaw całościlub w części.

23.I5.

od

wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie

w

sprawie

nie przysługuje skarga kasacyjna.
23.16. WykonawcamoŻe w terminie przewldzianym do wniesienia odwołania poinformowaó
Zarnavnającego o niezgodnej z przepisami Ustawy czynnościpodjętej przezruego lub zaniechaniu

czynności,do której jest on zobowiązarry na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje
odwołarrie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy.

W

informacji Zamawtający powtarza
.przekazanej
czynnośćalbo dokonuje czynności zaniechanej, informując o Ęm Wykonawców w sposób
23.17'

przypadku uznania zasadności

przewidziany w Ustawy dla tej czynności.

Ż0
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r.

xxlv. ZAŁĄCZNIKI Do sIwZ
1.

wzór formularza ofertowego;

2.
3.
4.

wzór oświadczeniao braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy;
opis zamiatarki, będącej przedmiotem zamówienia;

wzór oświadczenia o przyrależnościalbo braku przynaleŻnoścido tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. I pkt23 Ustawy;

5.

wzór umowy.

ŻI

