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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małomice , Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, woj. lubuskie,
tel. 068 3769027, faks 068 3769051 w. 12.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.malomice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Małomice oraz prowadzenie punku
selektywnej zbiórki odpadów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3. Przedmiotem zamówienia
jest usługa odbioru, transportu i przekazania do odpowiednich instalacji odpadów komunalnych
odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenie punku selektywnej zbiórki
odpadów - dla terenu gminy. Przedmiot umowy ma być realizowany z zachowaniem harmonogramu i
sposobu określonego w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małomice.
3.2. Odpady komunalne, do odbioru pogrupowane są następująco : 3.2.1 Odpady komunalne
zmieszane 3.2.2 Odpady segregowane - papier i opakowania z papieru, tektury, - szkło i opakowania
ze szkła, - plastik i opakowania z tworzyw sztucznych, - opakowania wielomateriałowe. 3.2.3
Pozostałe odpady : - wielkogabarytowe, - wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, - baterie i akumulatory, - przeterminowane leki i chemikalia, - odpady ulegające
biodegradacji, - metale i opakowania z metali, - odpady budowlane i rozbiórkowe. 3.3 Przedmiot
zamówienia obejmuje w szczególności: Załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów
zebranych z zamieszkałych nieruchomości oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych: a) podlegających selektywnej zbiórce : do instalacji odzysku i unieszkodliwiania
odpadów, b) zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania : do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów

komunalnych wg regionu gospodarki odpadami komunalnymi. Częstotliwość wywozu odpadów z
nieruchomości; zgodnie z uzgodnionym harmonogramem odbioru : a) segregowane i zmieszane z
terenu osiedla przy ul. Żeromskiego - 4 razy w miesiącu, w odstępach 7 dniowych +(- 1 dzień, b)
segregowane z pozostałego terenu gminy - co najmniej 1 raz w miesiącu, w odstępach 30 dniowych
+(- 2 dni, c) zmieszane z pozostałego terenu gminy - co najmniej 2 razy w miesiącu, w odstępach 14
dniowych +(- 2 dni. b) wyposażenie osiedla przy ul. Żeromskiego w odpowiednie kontenery na
odpady komunalne nie segregowane oraz w 3 (gniazda), tzn. 3 zestawy składające się z 3 pojemników
pojemności ok. 1100 litrów, oznaczonych nazwą firmy i przeznaczonych do selektywnej zbiórki
odpadów; odpowiednio opisanych dla szkła, papieru i plastiku w 3 kolorach zgodnych z wymogami
unijnymi w terminie do 05.01.2015 r. W okresie trwania umowy pojemniki te będą nadal własnością
Wykonawcy, toteż obowiązek naprawy, mycia i dezynfekcji dostarczonych pojemników spoczywać
będzie na Wykonawcy. c) wyposażenie pozostałych obsługiwanych nieruchomości w zestawy
jednorazowych worków foliowych o pojemności ok.120 litrów, oznaczonych nazwą firmy i
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów; odpowiednio opisanych dla szkła, papieru i plastiku
w 3 kolorach zgodnych z wymogami unijnymi w terminie do 05.01.2014 r. Na workach musi być także
nadruk informujący jakie rodzaje odpadów w danej grupie segregować do danego worka. Ilość
worków planowanych do dostarczenia to 1 zestaw (3 szt.) miesięcznie dla każdej nieruchomości
jednorodzinnej i dla każdego lokalu w zabudowie wielorodzinnej, z wyłączeniem osiedla (patrz ppkt
a). Zamawiający zastrzega sobie prawo wstępnej akceptacji próbnego zestawu worków pod kątem
treści opisów i gęstości(gramatury folii z której będą wykonane. d) organizacja, wyposażenie oraz
prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie wszelkich wymaganych
przepisami prawa pozwoleń, zezwoleń, decyzji na zorganizowanie i prowadzenie punktu. Wymagany
termin uruchomienia punktu 02.01.2015 r. Wykonawca winien zorganizować funkcjonowanie punktu
w godzinach zapewniający łatwy i ciągły dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy tj : w dni
powszednie, w godz. 10.00 - 17.00 oraz w soboty w godz. 9.00-14.00 Punkt należy wyposażyć w
niezbędną ilość pojemników i kontenerów umożliwiającą prawidłowy odbiór i zagospodarowanie
dostarczanych do niego odpadów w sposób zgodny z wymogami obowiązującego w tym zakresie
prawa. Wyposażenie punktu stanowić będzie własność Wykonawcy. W punkcie zbierane będą
odpady od osób fizycznych (następujące rodzaje) : a) wielkogabarytowe, b) wyeksploatowany sprzęt
elektryczny i elektroniczny, c) zużyte opony, d) baterie i akumulatory, e) przeterminowane leki i
chemikalia, f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające
biodegradacji, g) metale i opakowania z metali. h) odpady budowlane i rozbiórkowe i) odpady
zbierane selektywnie (papier, metal, szkło i opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne), e)
Wykonawca będzie zobowiązany również do zorganizowania 2 razy w każdym roku kalendarzowym

(kwiecień i październik) do zorganizowania zbiórki w/w odpadów na terenie wiejskim. Miejsce i datę
zbiórki będą każdorazowo ustalane z Zamawiającym. 3.4 Ilość wytworzonych odpadów komunalnych
na terenie Gminy Małomice : Sumaryczna ilość odpadów przewidzianych do odbioru wynosi ok. 1500
Mg(12 miesięcy (w tym odpady sortowane i PSZOK) . Wg sprawozdania rocznego za 2013 gmina
uzyskała poziom recyklingu odpadów komunalnych (papier, tworzywa sztuczne, metal i szkło) w
wysokości 45 %. Ustalona ilość przewidziana do odbioru jest szacunkowa i może ulegać zmianie,
stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych
przez mieszkańców. Ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów nie jest zależna od
Zamawiającego i Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia i(lub
odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. Wykonawca winien obliczyć cenę w oparciu o
wszystkie dostępne informacje oraz sprawdzić dane demograficzne, charakterystykę terenową,
gęstość zabudowy, odległości pomiędzy miejscowościami na terenie Gminy Małomice. Na dzień
sporządzania niniejszej SIWZ ilość osób, które złożyło deklaracje tzn. objętych usługą odbioru
odpadów komunalnych w Gminie Małomice wynosi 4484 osób. Na przestrzeni poszczególnych
miesięcy ilość ta ulega nieznacznym wahaniom w zależności od dochodzących deklaracji bądź ich
korekt. Powyższe dane różnią się od ilości osób zameldowanych na skutek bieżącego ruchu ludności.
3.5 Szczegółowe wykazy z aktualnie zadeklarowaną liczbą mieszkańców, zamieszkujących dane
nieruchomości będą przekazywane Wykonawcy w toku realizacji umowy (zamówienia), na podstawie
ewidencji deklaracji mieszkańców, prowadzonej przez gminę i bieżąco aktualizowanej w cyklu
miesięcznym, odpowiadającym cyklowi fakturowania. 3.6 Wykonawca jest zobowiązany do
osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów
komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 3.7 Wykonawca jest
zobowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez
siebie odpadów komunalnych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy
tych odpadów. 3.8 Wykonawca będzie prowadził ilościową i jakościową ewidencję odpadów (zgodnie
z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 3.9
Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach do końca miesiąca następującego po kwartale, kwartalne sprawozdania dotyczące:
informacji o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich

zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od
właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, b) informacji o masie odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji, przekazanych na składowisko odpadów oraz nie
przekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania, c) liczbę
właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne; d) kopii dowodów
dostarczania odpadów do odzysku lub unieszkodliwiana np. karty ewidencji odpadów bądź karty
przekazania odpadów. 3.10 Lokalizacja usługi : Woj. Lubuskie; powiat żagański; cały teren
administracyjny Gminy Małomice, obejmujący nieruchomości zamieszkane na terenie miasta
Małomice oraz wsi: Żelisław, Bobrzany, Chichy, Janowiec, Lubiechów i Śliwnik..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3,
90.51.00.00-5, 34.92.84.80-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienie wadium. 8.2.
Wadium w wysokości 20 000,00 zł, (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert. 8.3. Wadium należy wnieść w jednej z niżej wymienionych form: 1)
pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach
bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158, z późn.zm). 8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nr 69 9657 0007 0010
0100 3795 0005 i przechowuje się na tym rachunku. 8.5. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się
za wniesione w sposób prawidłowy, gdy kwota wadium zostanie zaksięgowana na wskazanym koncie
Zamawiającego nie później niż do dnia 22.12.2014 r, tzn. do końca dnia poprzedzającego dzień
składania i otwarcia ofert. Kopię dowodu wpłaty wadium Wykonawca dołącza do oferty. 8.6.
Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu winien być skutecznie
dostarczony do siedziby Zamawiającego najpóźniej przed terminem składania ofert; tj do godz. 11.30
w dniu 23.12.2014 r. Dokument winien być złożony w oryginale, w sekretariacie UM Małomice i
potwierdzony pieczątką wpływu. 8.7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium

wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego
postępowania. 8.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. 8.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, zwraca się wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.10. Zamawiający
zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. 8.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8.12. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem
ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia
ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia
postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej,
wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 8.13.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie opisanej w punkcie 8.8 ogłoszenia, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. 8.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, zgodnie z
art.26 ust.3 i art.25 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych/ nie złożył dokumentów lub
oświadczeń czy też pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego
stronie. 8.15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana : 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) w zakresie posiadania przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał uprawnienia do prowadzenia działalności

gdyż przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takowych uprawnień (typu koncesja,
zezwolenie, licencja). Wykonawca jest zobowiązany do posiadania : - zaświadczenia o wpisie do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Małomice, prowadzonego przez Burmistrza Małomic, zgodnie z art. 9b
i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013
r. poz. 1399 z późn. zm. ), - wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, (Dz. U z 2013 r.
poz.21), prowadzonego przez Marszałka Województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez Marszałka Województwa, zgodnie z art.235 ust.2
tej ustawy, - aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych
niebezpiecznych wdane przez właściwego starostę, opisane w art. 28 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z póz. zm. ) lub wpis do rejestru
opisany w art. 49 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013 r. , poz.21), aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych
niebezpiecznych wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów, opisane w
art. 41 ust.1 lub art. 232 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. ,
poz.21);
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
usług (w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia) w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w
ofercie: Wykaz wykonanych ( wykonywanych usług, w którym wykaże, że realizuje lub zrealizował w
tym czasie usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych o wielkości minimum 1500 Mg(rok.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykaz sprzętu - narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,
Zał. nr SIWZ z którego będzie wynikało że spełnia wszystkie wymogi określone Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wykonawca w szczególności musi

wykazać się dysponowaniem ilością samochodów (pojazdy przystosowane do odbioru i transportu
zmieszanych odpadów komunalnych co najmniej 2 szt., pojazdy przystosowane do odbioru i
transportu selektywnie zebranych odpadów komunalnych co najmniej 2 szt. Pojazd do odbierania i
transportu odpadów bez funkcji kompaktującej co najmniej 1 szt.) i ich wyposażeniem, zgodnie z
wymogami w/w rozporządzenia. Oświadczenie o bazie magazynowo - transportowej Zał. nr SIWZ)
Zamawiający wymaga aby Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa dysponował bazą
magazynowo - transportową usytuowaną na terenie Gminy Małomice lub w odległości nie większej
niż 60 km od granicy gminy.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna
warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży : 5.4.1 Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień) i że ma do dyspozycji te osoby.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji
ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże w
przedłożonej ofercie : 5.5.1. Opłacona polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 800 000,
00 PLN.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub
licencje;
•wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;
•wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub
robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
•aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•aktualną informację 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 wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt
III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
•nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
•zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11
ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie w trybie art.44 ustawy Prawo zamówień publicznych, o spełnieniu warunków udział w
postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ);
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Termin płatności dłuższy niż 14 dni - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany w umowie: Zamawiający - na podstawie art.144 ust.1 i 2 Ustawy PZP dopuszcza możliwość
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy w następującym zakresie i na określonych niżej warunkach : 1) zmiana wysokości
wynagrodzenia ze względu na ustawową zmianę stawki podatku od towarów i usług VAT wynikającą
ze zmiany przepisów podatkowych, 2) wystąpiły okoliczności o których mowa w art. 145 ustawy PZP.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://malomice.bip.pbox.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pobrać ze strony
internetowej zamawiającego http://malomice.bip.pbox.pl i w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski
w Małomicach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, w pokoju nr 10 (w sekretariacie ).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2014
godzina 11:45, miejsce: W siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Małomicach, Plac Konstytucji 3
Maja 1, w pokoju nr 10 (w sekretariacie ).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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