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Nr sprawy: TZ / 1 / 2013 Formularz SIWZ

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Spółka z o.o.

ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Dla zamówienia publicznego o wartości poniżej progów ustalonych
na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych pod nazwą:

„Dostawa wyposażenia punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Żyrardów”

Żyrardów, dnia 06.06.2013 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: . z dnia  8 czerwca
2010r. Dz.U. Nr 113 poz 759 z póź. zm).



2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

1. Informacje o zamawiającym.
2. Tryb udzielenia zamówienia.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
4. Wymagania stawiane Wykonawcy.
5. Wyjaśnianie i zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Termin wykonania zamówienia.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków.
8. Informację o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
9. Informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
11. Wymagania dotyczące wadium.
12. Termin związania ofertą.
13. Opis sposobu przygotowywania ofert.
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
15. Opis sposobu obliczenia ceny.
16. Informacje dotyczące waluty, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a Wykonawcą.
17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
18. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
19. Środki ochrony prawnej.
20. Istotne postanowienia umowy.
21. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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1. Informacje o zamawiającym
1.1. Zamawiającym jest:

Nazwa: Nazwa : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” sp. z o.o.
Adres:                                     96-300 Żyrardów,  ul. Czysta 5
Adres poczty elektronicznej: pgk@zyrardow.pl
Strona internetowa: www.pgk.zyrardow.pl

Numer telefonu: 0 (46) 855-40-41 lub 855-40-42
Numer faksu: 0 (46) 855-32-80
Godziny urzędowania: od  7:00  do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1 Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie

przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010 r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną
dalej ustawą Pzp.
2.2 SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.pgk.zyrardow.pl od

dnia  publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2.3 Językiem postępowania o udzielenie zamówienia jest język polski. Cała korespondencja

wymieniana pomiędzy Wykonawcami, a Zamawiającym prowadzona będzie w języku
polskim w formie pisemnej

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Dostawa wyposażenia punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Żyrardów”
3.2 Kod CPV 34.92.84.80-6
3.3 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

3.3.1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia:
www.pgk.zyrardow.pl

3.4 Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
ad 3.3.1) odbiór hakowy o wysokości 1200mm i łańcuchowy, grubość podłogi
4mm, grubość ścian 3 mm, rolki podporowe łożyskowane o długości min. 200
mm, drzwi dwuskrzydłowe z centralnym zamknięciem obramowane ceownikiem
100x50x4 ze wzmocnieniem poprzecznym obu skrzydeł, wręgi z ceownika
80x50x4 mm, rama nośna z dwuteownika 180 mm, stopnie na ścianie czołowej
kontenera, kontenery przystosowane do zainstalowania pokryw za pomocą
zaczepów burtowych. kolorystyka: RAL 2011, RAL 5000, sposób łączenia barw
w uzgodnieniu z  Zamawiającym
ad 3.3.2) odbiór hakowy o wysokości 1200mm, grubość podłogi 4mm, grubość
ścian 3mm, rolki podporowe łożyskowane o długości min. 200 mm, drzwi
dwuskrzydłowe z centralnym zamknięciem obramowane ceownikiem 100x50x4
ze wzmocnieniem poprzecznym obu skrzydeł, wręgi z ceownika 80x50x4 mm,
rama nośna z dwuteownika 180 mm, stopnie na ścianie czołowej kontenera,
przystosowane do zainstalowania pokryw za pomocą zaczepów burtowych,
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kolorystyka: RAL 2011, RAL 5000, sposób łączenia barw w uzgodnieniu z
Zamawiającym
ad3.3.3) wymiary: długość 3000,  szerokość 2300, wysokość 2400, ściany i dach z
blachy o grubości min. 1,5mm, podłoga z impregnowanych desek o grubości min.
1”, drzwi dwuskrzydłowe z zamkiem wkładkowym, przystosowanie do odbioru
hakowego o wysokości 1200mm, uchwyty do transportu - 4szt., kolorystyka RAL
2011, RAL 5000, sposób łączenia barw w uzgodnieniu z  Zamawiającym
ad3.3.5) kolorystyka i opis pojemników w uzgodnieniu z Zamawiającym
ad3.3.6) udźwig 300kg, podziałka max. do 100g, przystosowanie do egalizacji,
platforma o wymiarach 800mm x 800mm, z elektronicznym wyświetlaczem
zainstalowanym na osobnym wysięgniku
ad3.3.7) udźwig min. 2000kg, podziałka 200g przy udźwigu do500kg,
przystosowanie do egalizacji, długość wideł 1000-1200mm, koła i rolki wykonane
z materiału przystosowanego do jazdy po nawierzchni z kostki betonowej,
niezadaszonej.

3.5 Dostawa przedmiotu zamówienia: 96-300 Żyrardów, ul. Czysta 5., samochodem
samowyładowczym, na własny koszt.

3.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.8 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

4. Wymagania stawiane Wykonawcy
4.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność oferowanego wyposażenia z
warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla każdego elementu przedmiotu
zamówienia.
4.2  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
4.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

5. Wyjaśnianie i zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia
 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie
przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

 Dokonane w ten sposób, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną niezwłocznie,
z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także umieści  na stronie internetowej na
której udostępniana jest SIWZ.

 Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadziła
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia na zasadach określonych w Pzp.

 Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
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 Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach.

 O przedłużeniu terminu, dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających
ze zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiadomieni zostaną wszyscy
Wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz
zostanie zamieszczona informacja na stronie internetowej na której udostępniana jest
SIWZ.

 Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie do wcześniej ustalonych
terminów będą podlegały nowemu terminowi.

6. Termin wykonania zamówienia
6.1 Termin wykonania zamówienia ustala się: w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków.

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ust. 1
Prawa zamówień publicznych oraz spełniają warunki, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się
dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą
łącznie ich kwalifikacje i doświadczenie);

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny
potencjał techniczny i kadrowy);

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich
wspólna sytuacja ekonomiczna i finansowa);

7.2 Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa powyżej w pkt. 7.1,
może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów w postaci załącznika nr 4 do SIWZ do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.

7.3 Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na
podstawie żądanych poniżej oświadczeń i dokumentów, wg formuły
spełnia – nie spełnia

8. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
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8.1  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć wraz z ofertą
następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
na podstawie art. 44 ustawy Pzp oraz art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone
na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,

2. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie
art.24 ust, 1 pkt. 2 ustawy Pzp

4. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań
w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów
prawa lub innych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w
formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza

8.2 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i
załączniki, o których mowa w niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez
osobę(y), uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z  dołączonym
do oferty dokumentem stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpisem z
właściwego rejestru ) lub stosownym pełnomocnictwem.

3. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela, jest on zobowiązany do dołączenia do oferty stosownego
pełnomocnictwa.

4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca
wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się
w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod
warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi
przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty
załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.

5. Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę
dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla
prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego
postępowania.

8.3 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej
podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne):

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające
spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 7 i 8.

2. Przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta została
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wybrana, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą
współpracę tych Wykonawców.

3. Kopia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia zostanie  przekazana Zamawiającemu przed
zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

4. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w
postępowaniu i do zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej
funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez
prawnie umocowanych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być
dołączone do oferty. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub
ustanowionego pełnomocnika.

5. Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań
i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do
wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

6. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje
wymienione w punkcie: 8.1 ppkt 2 i 3 dla każdego partnera z osobna, pozostałe
zaś składane są wspólnie.

8.4 Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w  punkcie
8.1 ppkt 3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2. Dokument, o którym mowa wyżej w pkt 1 powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w  punkcie 8.1 ppkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.

8.5 Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, z wyjątkiem informacji

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Pzp,
nie później niż w terminie składania ofert, skutecznie zastrzegł, że nie mogą one
być udostępniane.

2. Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie Wykonawca wydziela
lub oznacza w wybrany przez siebie sposób.

3. Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy
ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom
postępowania na ich wniosek.

4. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność
wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
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9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

9.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do
zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać
na adres zamawiającego podany w punkcie 1.1.

9.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem,  uważa
się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu
i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

9.3 Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcą drogą elektroniczną.
9.4 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie
udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.

9.5 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie jednocześnie przekazana wszystkim
Wykonawcom,  którym  przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia,
bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której
udostępniona jest SIWZ.

9.6  Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
Osoby ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Imię i nazwisko Emilia Balcer– sprawy formalne  tel. wew. 262
Imię i nazwisko Jerzy Lenczewski – sprawy merytoryczne tel. wew. 211

Tel. (0-46) 855-40-41
fax. (0-46) 855-32-80

Uwagi: od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 10.00 a 14.00

11. Wymagania dotyczące wadium
11.1 Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium
11.2 Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy

12. Termin związania ofertą
12.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wrazz upływem  terminu składania ofert.
12.2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia

otwarcia ofert
12.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć

termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.

13. Opis sposobu przygotowywania ofert
13.1. Kompletna oferta musi zawierać:
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1. Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru  stanowiącego załącznik
nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
na podstawie art. 44 ustawy Pzp oraz art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone
na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia ,

3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia ,

13.2 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
13.3 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
13.4 Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym,

w sposób czytelny.
13.5 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby

podpisującej ofertę.
13.6 Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów

znajdujących się w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje
odrzuceniem oferty.

13.7 Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w
niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie 8 SIWZ “Informacje o
oświadczeniach i dokumentach” niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

13.8 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz spięte (zszyte),
zbindowane w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.

13.9 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę
winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1.1.
niniejszej SIWZ i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz
oznaczone w sposób następujący:
„Dostawa wyposażenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

(PSZOK) w mieście Żyrardów”

nie otwierać przed dniem 21.06. 2013r. godz. 10:30

13.10 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte oznakowanie
koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
14.1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 21.06. 2013r do godz. 10:00

na adres zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, pokój nr 100.

14.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub
wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania
formy pisemnej.
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14.3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz
zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1.1, w sposób opisany w
punkcie 13.8 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i dodatkowo
opatrzone napisem “Zmiana”. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu
oferty - opatrzone napisem “Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej
sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

14.4 Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie
terminu składania ofert.

14.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed terminem otwarcia ofert.
14.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w  dniu 21.06. 2013r.. o godz. 10:30

w siedzibie Zamawiającego- sala nr 2 (parter)
14.7 Otwarcie ofert jest jawne.
14.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane
będą nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie
byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

14.9 Oferty złożone po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy.

15. Opis sposobu obliczenia ceny
15.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo

i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
15.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane

z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez
zamawiającego.

15.3 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
15.4 Cena podana przez Wykonawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy

i nie podlega podwyższeniu.

16. Informacje dotyczące waluty, w jakiej mogą być prowadzone
rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą
16.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
16.2 Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych

polskich PLN.

17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny
ofert

17.1 Opis kryteriów oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium:     Cena oferty (brutto) – 100%
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Cena najniższa otrzyma 100 pkt., każdej następnej ofercie przyznaje się ilość
punktów proporcjonalnie mniejszą stosując wzór:

cena oferty brutto z najniższą ceną
C= --------------------------------------------- x 100 punktów

cena brutto oferty badanej

 Jedna oferta może uzyskać najwięcej 100 punktów.
 Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za ofertę
najkorzystniejszą.

18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

18.1  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi
wykonawców zgodnie z art 92  ustawy Pzp.

18.2  W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje
wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. Podpisanie umowy z wybranym
wykonawcą nastąpi przed upływem terminu związania z ofertą.

19.  Środki ochrony prawnej
19.1 Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu

danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

19.2 Środkiem ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na
listę o ktorej mowa w art.154 pkt.5 ustawy Pzp.

19.3 Środkami ochrony prawnej, o których mowa powyżej są::
- odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
- skarga do sądu.

20.  Istotne postanowienia umowy
1  Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary
umowne.
2.   Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary:

a) 10% wartości brutto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na
Wykonawcy
b) ałącznik wartości brutto przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie,
o którym mowa w punkcie 3.3.b. SIWZ, z powodów niezawinionych przez
Zamawiającego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
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2) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający
zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 10% wartości brutto przedmiotu
umowy, gdy Wykonawca odstąpił od umowy z powodu okoliczności za które
odpowiedzialność spoczywa na Zamawiającym, z wyjątkiem okoliczności
opisanej w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

3) Niezależnie od kar wymienionych wyżej w pkt: 1) i 2) Stronom umowy
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.

3.  W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy ustawy
- Kodeks cywilny.

4. Okres trwania umowy będzie liczony od dnia podpisania umowy na:
„Dostawa wyposażenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

(PSZOK) w mieście Żyrardów”

5. Umowa sporządzona będzie w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach,
z których 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a 1 egzemplarz otrzymuje
Zamawiający.

6. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia dostarczony w ramach
niniejszej umowy jest zgodny ze specyfikacją.

21. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Załącznik Nr 1;  Wzór Formularza ofertowego.
Załącznik Nr 2;  Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 44 ustawy Pzp i art.22 ust. 1
ustawy Pzp,
Załącznik Nr 3;  Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik Nr 4; Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
Załącznik Nr  5; Wzór umowy

Zatwierdzam

........................................
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Załącznik nr 1

......................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

dla przetargu nieograniczonego na:
„Dostawa wyposażenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

(PSZOK) w mieście Żyrardów”

będąc uprawnionym(i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w
imieniu Wykonawcy, którym jest:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
składamy niniejszą ofertę:

1.  Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto ..............................PLN
słownie złotych:...........................................................................................
w tym
stawka VAT ..............%
podatek VAT ...................PLN

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna
z obowiązującymi przepisami.

2. Termin realizacji zamówienia określamy: do 14 dni od podpisania umowy
3. Termin płatności naszych faktur określamy na ………. dni licząc od dnia dostarczenia
Zamawiającemu faktury kompletnej i prawidłowo wystawionej.

Oferowane przez nas wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK) w mieście Żyrardów spełnia wszystkie wymogi techniczne
wyszczególnione w pkt 3.3-3.4 SIWZ

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w
niniejszej SIWZ.

5. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia  umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Zapisy oraz dokumenty znajdujące się na stronach .................................................
stanowią  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane osobom trzecim.
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Ponadto oświadczamy, że:
1.   zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń;
2. uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego
sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia;
3. akceptujemy istotne postanowienia umowy o wykonanie zamówienia i zobowiązujemy
się (w przypadku dokonania wyboru naszej oferty) do podpisania umowy na warunkach
zawartych w SIWZ – z uwzględnieniem warunków naszej oferty określonych w pkt. 1-4
powyżej – w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
4. jesteśmy płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)
5. nasz NIP ..............................
6. nasz REGON ......................................
7. nasza oferta została złożona na ........... stronach podpisanych i kolejno
ponumerowanych od nr ........... do nr ................. .

............................................ ....................................................
(miejsce i data)                                                                   (podpis(y) i pieczęcie

upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 –oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 44 w związku z art. 22
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity z dnia  8
czerwca 2010r. Dz.U. Nr 113 poz 759 z póź. zm.

WYKONAWCA:  ……………………………………………………..

………………………………………………………..

składając ofertę w przetargu na:

„Dostawa wyposażenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK) w mieście Żyrardów”

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 i art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamówień publicznych (t.j.: z dnia 8 czerwca 2010r. Dz.U. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.)

że spełniamy warunki, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

............................................                                                ....................................................
(miejsce i data)                                                                   (podpis(y) i pieczęcie

upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 –oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j.: z dnia 8 czerwca 2010r. Dz.U. Nr 113 poz. 759 póź.zm.) :

WYKONAWCA: ………………………………………

……………………………………...

OŚWIADCZAM, ŻE:

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j.: z dnia 8 czerwca 2010r. Dz.U. Nr 113 poz. 759) nie podlegam wykluczeniu

z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawa wyposażenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK) w mieście Żyrardów”

............................................ ....................................................
(miejsce i data)                                                                   (podpis(y) i pieczęcie

upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U.z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

„Dostawa wyposażenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK) w mieście Żyrardów”

ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.
ul. Czysta 5
96 – 300 Żyrardów
POLSKA
WYKONAWCA:
Lp. Nazwa Wykonawcy1) Adres Wykonawcy1)

1) Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców,
należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców lub nazwę i adres
Pełnomocnika, zgodnie z SIWZ.

Oddaję w imieniu Podmiotu, który reprezentuję(my) ww. wykonawcy do dyspozycji niezbędne
zasoby
…................................................................................................................................................
(wymienić rodzaj udostępnionych zasobów)
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego:

……………………………………………….

……………………………………………..

...................................., dn. …..……................

...............................................................................
(Pieczęć i podpis podmiotu udostępniającego)
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Załącznik nr 5 – wzór Umowy

UMOWA NR …………………….

W dniu…………….. w Żyrardowie
pomiędzy
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. w Żyrardowie, ul.
Czysta 5, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  KRS:
0000153850, NIP 8380007201, REGON 750086653, Kapitał Zakładowy: 47 207 000,00PLN
Reprezentowanym przez:
Zdzisława Wilka- Prezesa Zarządu
Ryszarda Chudzika- Wiceprezesa Zarządu
Zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………
Zwaną dalej „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r nr 113, poz 759 z późn. zm.) została zawarta niniejsza Umowa,
zwana dalej „Umową” o następującej treści:

§1
1. Zamawiający zamawia , a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz złożoną ofertą do wyposażenia Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Żyrardowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) która wraz z ofertą Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej
umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wykonany z materiałów
posiadających wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania oraz spełniać
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§2

1. Strony ustalają termin realizacji zamówienia tj. wszystkich elementów wyposażenia
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, na 14 dni licząc od dnia podpisania
umowy
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby
Zamawiającego przy ul. Czystej 5 w Żyrardowie na koszt Wykonawcy wraz ze wszystkimi
wymaganymi atestami, aprobatami technicznymi i gwarancjami producentów.
3. Wytwórca uprzedzi Zamawiającego z 2- dniowym wyprzedzeniem o planowanym
terminie dostawy przedmiotu zamówienia.
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§3

1. Strony ustalają, iż łączna wartość przedmiotu umowy
wynosi……………………………………….
(słownie……………………………………………) plus należny podatek VAT (23%)
2. Cena o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy wyposażenia Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

§4
1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony przedmiot umowy nastąpi na podstawie
jednej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez strony.
3. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, zostanie przelana na konto w
banku……………………………………………………………………………………………
………………………………………….………. w terminie 21 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego

§5

1. Na wszystkie towary objęte przedmiotem umowy udzielona jest gwarancja jakości
przez producentów poszczególnych towarów wg kart gwarancyjnych

2. Wszystkie przypadki stwierdzenia i udokumentowania odchyleń jakościowych i
ilościowych w produktach sprzedającego będą załatwiane w ramach postępowania
reklamacyjnego

§6

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może
żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:

a. 10% wartości netto przedmiotu umowy gdy Zamawiający odstąpi od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy.

b. 0,5% wartości netto przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie, o
którym mowa w §2 ust.1 z powodów niezawinionych przez Zamawiającego,
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający
zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 10% wartości netto przedmiotu umowy, gdy
Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność
spoczywa na Zamawiającym z wyjątkiem okoliczności opisanej w art. 145 Prawo
zamówień publicznych.
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3. Niezależnie od kar wymienionych wyżej w ust. 1 i 2 Stronom umowy przysługuje
prawo dochodzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach ogólnych.

§7
Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie w przypadku
zaistnienia sytuacji opisanej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odstąpienie od
umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie.

§8
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony starały się
będą rozstrzygać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia w terminie miesiąca
od rozpoczęcia rozmów, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§10
Umowa sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

WYKONAWCA                                                                                          ZAMAWIAJĄCY


