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Polska-Jaktorów: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenialsprzątaniaiusługi ekologiczne
2018IS 169-384800

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.:L) Nazwa i adresy

Urząd Gminy Jaktorów
ul. Warszawska 33
Jaktorów
96-313
Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Michalska
Tel.: +48 468545114
E-mail: gmina©jaktorowpl
Faks: +48 468552188
Kod NUTS: PL913
Adresy internetowe:
Główny adres: http:/lwww.jaktorow.p|

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http:/lwww.jaktorow.pi
Więcej informacjimożna uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

|.5) Główny przedmiot dzialalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
l|„1.1) Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie Gminy Jaktorów.
Numer referencyjny: ID.271.26.2018

II.1.2) Główny kod CPV
90000000

ll.1.3) Rodzajzamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówieniajest odbieranie, transport i zagospodarowaniewskazanychw opisie przedmiotu
zamówienia odpadówkomunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenieGminy Jaktorów,
w sposób zapewniającyosiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadówkomunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia — załącznik nr 2 do SIWZ.
Umowa z wybranym w drodze przetargu Wykonawcą zostanie zawarta po zabezpieczeniuw budżecie gminy
środków finansowych na realizację przedmiotu zamówienia na 2019 r.

II.l.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
||.2.1) Nazwa:

||.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000
90500000
90511000
90512000
90513100
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL913

II.2.4) Opiszamówienia:
Usługa odbierania i zagospodarowaniaodpadówobejmuje wszystkie wytworzone w gospodarstwach
domowych rodzaje odpadów komunalnych a w szczególności:
1) odpady niesegregowane (zmieszane) komunalne,
2) odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych.
opakowań ze szkła i opakowań wielomateriałowych.
3) odpady ulegające biodegradacji
4) meble i odpadywielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony i chemikalia,
przeterminowane leki,
5) odpady budowlane i rozbiórkowe.
Rodzaje odpadówkomunalnych odbieranych z nieruchomości:
1) Odpady niesegregowane (zmieszane) - gromadzonedo pojemnika,
2) Odpady segregowane - dzielone na cztery frakcje:
a) tworzywa sztuczne, drobny metal i opakowaniaz metalu, opakowaniawielomateriałowe, gromadzonedo
worka koloru żółtego,
b) papier i tektura gromadzone do worka koloru niebieskiego,
c) opakowaniaze szkła gromadzone do worka koloru zielonego,
d) odpady zielone gromadzone do worka koloru brązowego,
3) meble i inne odpadywielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
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4) zużyte opony do 8 szt. rocznie na nieruchomość. chemikalia.
5) odpady budowlane i rozbiórkowe do 1 m3 rocznie na nieruchomość
Rodzaje odpadówkomunalnych odbieranych selektywnie z punktów selektywnej zbiórki:
1) przeterminowane leki,
2) baterie,
3) żarówki i świetlówki.
Gmina Jaktorów jest gminą wiejską położoną w zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie
grodziskim, graniczy z miastem Żyrardów oraz z gminami: Radziejowice, Grodzisk Mazowiecki, Baranów
i Wiskitki. Powierzchnia gminy wynosi 5 524 ha, obejmuje 14 sołectw: Bieganów, Budy-Grzybek, Budy
Michalowskie. Budy Stare A, Budy Stare B, Budy Zosine, Chyliczki, Grądy, Henryszew. Jaktorów A, Jaktorów
B, Jaktorów-Kolonia, Międzyborów. Sade Budy.Sieć dróg komunalnych na terenie Gminy Jaktorów o różnej
nawierzchni: gruntowej, asfaltowej, mineralno-asfaltowej o szerokości od 2 m do 10 m. Liczba ludności według
stanu meldunkowego na dzień 2.8.2018 r. wynosi 12 010 osób. Liczba ludności według złożonych deklaracji
na dzień 2.8.2018 r. wynosi 11 495 osób. Ilość zadeklarowanych nieruchomości na dzień 2.8.2018 r. wynosi
3731. Na terenie gminy występuje zabudowajednorodzinna.Usługaobejmuje odbieranie i zagospodarowanie
odpadówz nieruchomości zamieszkałych:
1) Niesegregowanych (zmieszanych) odpadówkomunalnych:
a) niesegregowane zmieszane odpady komunalne gromadzonebędą w pojemnikach o pojemności 120I, 240I,
360I, 1100 I. które zapewniawłaściciel nieruchomości.
b) częstotliwość odbioru przez Wykonawcę - jeden raz na dwa tygodnie.
2) Selektywnie zebranych odpadówkomunalnych odbywać się będzie w systemieworkowym.Wprowadzasię
cztery rodzaje worków:
a) żółty do gromadzenia odpadówz tworzyw sztucznych. metalu, opakowań wielomateriałowych,
b) niebieski do gromadzenia papieru i tektury
c) zielony do gromadzeniaszkła i opakowań szklanych,
d) brązowy do gromadzeniaodpadówzielonych.
Częstotliwość odbioru selektywnie zebranych odpadów:
a) odbiór zbieranych selektywnie odpadówz tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych
gromadzonych w workach koloru żółtego- raz na cztery tygodnie
b) odbiór zbieranych selektywnie papieru, tektury gromadzony w workach koloru niebieskiego - jeden raz na
cztery tygodnie,
c) odbiór zbieranych selektywnie opakowań ze szkła gromadzonych w workach koloru zielonego-jeden raz na
osiem tygodni,
d) odbiór odpadów zielonych w ilości do 5 worków miesięcznie na nieruchomość gromadzonych w workach
koloru brązowego-jedenraz na miesiąc w okresie kwiecień-listopad,
e) odbiór mebli i odpadówwielkogabarytowych. zużytego sprzętu elektrycznego, odpadów budowlanych i

rozbiórkowych, odbywać się będzie 2 razy w roku (w miesiącach: maj, październik) poprzez odbieranie, na
zgloszeniewłaściciela nieruchomości, wystawionych przed posesję. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zał. nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryteriumjakości - Nazwa: Termin platności faktury od dnia złożenia przez Wyk. prawidł. wyst. faktury w
siedzibie Zam. za odbiór, transport i zagosp. odpadówkom. 2 nieruchom. zam. położonych na terenie Gm. w
rozl. miesięcz. /Waga: 10
Kryteriumjakości - Nazwa: Edukacja ekologiczna/Waga: 30
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II.2.6)

||.2.7)

||.2.10)

||.2.11)

||.2.12)
||.2.13)

||.2.14)

Cena - Waga: 60
Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlegawznowieniu: nie
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Informacje o opcjach
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Informacje o funduszachUnii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanegoze środków Unii Europejskiej: nie

Informacje dodatkowe
O udzielenie zamówieniamogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a)nie podlegająwykluczeniu w okolicznościach.
o których mowa w art. 24 ust.1 i 5 Pzp; b) spelniająwarunki udzialu w postępowaniu określone przez
zamawiającegow ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24aa ustawy
Pzp dokona oceny ofert. Zamawiający wymagazastosowania art. 29 ust. Sa ustawy Pzp.

Sekcia III: Informacie o charakterze prawnym. ekonomicznvm. finansowym i technicznvm
|||.1)
|||.1.1)

Warunki udziału
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca spelni warunek udzialu w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej. jeżeli wykaże że posiada:
a) wpis do rejestru dzialalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Jaktorów, o którym mowa w art. %
ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od
właścicieli nieruchomości;
b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówkomunalnych dla kodów nr 20 03
01,10 01 01, 20 01 01,20 01 02,20 01 10, 20 01 11,20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01
04,15 01 05,15 01 06, 15 01 07. 20 02 01,20 01 08,15 01 03, 20 03 07, 20 01 35, 20 01 36,16 01 03,20 01
23. 20 01 28, 20 01 32. 20 03 99. 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 09 04 wydane zgodnie Z ustawą o
odpadach.
c) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie Z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.),
W celu potwierdzenia spełnianiawarunku dotyczącegokompetencji lub uprawnień do prowadzeniaokreślonej
działalności zawodowej określonegow SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:
a) wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Jaktorów, o którym mowa w art.
% ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie odbierania odpadówkomunalnych
od właścicieli nieruchomości;
b) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówkomunalnych dla kodów nr 20 03
01,10 01 01,20 01 01,20 01 02,20 01 10,20 01 11,20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 15 01 01,15 01 02,15 01
04, 15 01 05,15 01 06, 15 01 07, 20 02 01,20 01 08, 15 01 03. 20 03 07. 20 01 35, 20 01 36, 16 01 03,20 01
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lll.1.2)

23, 20 01 28. 20 01 32. 20 03 99. 17 01 07, 17 02 01,17 02 02,17 02 03. 17 09 04 wydane zgodnie z ustawą o
odpadach.
c) wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r.

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 z póżn. zm.).
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia. wzywa wykonawcę. którego oferta
została najwyżej oceniona. do złożenia w wyznaczonym. nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udzialu w postępowaniu.
spelnianie przez oferowane uslugi wymagań określonych przez zamawiającegooraz brak podstawwykluczenia.
Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień skladania ofert oświadczeniew zakresiewskazanym przez
zamawiającegow ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówieniaw formie
jednolitego europejskiegodokumentu zamówienia (dalej zwanego „jednolitym dokumentem”). Informacje
zawartew jednolitym dokumencie stanowiąwstępne potwierdzenie. że wykonawca nie podlegawykluczeniu
oraz spelniawarunki udzialu w postępowaniu.JednoIity dokument stanowi odpowiednio Załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca. który powołuje się na zasoby innych podmiotów. w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,wjakim powołuje się na ich zasoby. warunków udzialu W

postępowaniu sklada Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) dotyczący tych podmiotów.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spelni warunek udzialu w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej. jeżeli
wykaże. że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 800 000,00 PLN:
b) jest ubezpieczonyod odpowiedzialności cywilnejw zakresie prowadzonej działalności. związanej z
przedmiotem zamówienia. na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000.00 PLN.
W celu potwierdzenia spełnianiawarunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda
od wykonawcy:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofen;
b) dokumentów, potwierdzających że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000
000.00 PLN.
Jeżeli Z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego.może złożyć inny dokument, któryw wystarczający sposob
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającegowarunku udzialu w postępowaniu. Wykonawca może w
celu potwierdzenia spełnianiawarunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamówienia. lub jego części. polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunkówprawnych. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.
odpowiadasolidarnie z podmiotem. który zobowiązal się do udostępnieniazasobów, za szkodę poniesioną
przez zamawiającegopowstałąwskutek nieudostępnienietych zasobów. chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa. podmiotu. nie potwierdzają
spelnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia. zamawiający żąda. abywykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
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b) zobowiązał się do osobistegowykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w SIWZ.

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Pzp. będzie dysponował niezbędnymi zasobamiw stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówieniapublicznego oraz oceny, czy stosunek łączącywykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają
w szczególności: 1) zakres dostępnychwykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres
udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego
wykonawca polegaw odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia,zrealizuje usługi, którychwskazane zdolności dotyczą. Zamawiający żąda
od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a Pzp, przedstawieniaw odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w SIWZ. Wykonawca
może w celu potwierdzenia spełnianiawarunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.

|I|.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacjezawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, ze: a) wykonał w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, ajeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę odpowiadającąrodzajem przedmiotowi zamówienia tj.

polegającą na odbiorze, transporcie i przekazaniu do odzysku lub unieszkodliwiania odpadówkomunalnych
od właścicieli nieruchomości lub gminy wykonanych lub wykonywanych w sposób ciągły przez okres minimum
12 miesięcy o masie min. 3 200 Mg/12 m—cy b) dysponujedo realizacji zamówienia minimum: 1) dwoma

pojazdami bezpylnymi przystosowanymi do odbierania zmieszanychodpadów komunalnych — śmieciarki

o minimalnej kubaturze 10 m3 każdy, 2) dwoma pojazdami bezpylnymi przystosowanymi do odbierania
selektywnie zebranych odpadówkomunalnych, 3) jednym pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów
wielkogabarytowych 4) bazą magazynowo-transportową o odpowiednim stanie technicznym oraz wyposażenie
umożliwiające odbieranie odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości—zgodnie Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z 11.1.2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 r. poz. 122). W celu potwierdzenia spełniania
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy: a) wykazu
usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających

czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterzewykonawca nie jest wstanie uzyskać tych
dokumentów—oświadczeniewykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert (Wzór wykazu ›zał. nr 4 do SIWZ). b) Wykaz narzędzi, wyposażenia
zakładu lub urządzeń technicznych dostępnychwykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz
z informacją o podstawie do dysponowaniatymi zasobami (wzór dokumentu -zał. nr 5 do SIWZ) Wykonawca,
który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
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wykluczenia oraz spełniania. w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.W przypadku wspólnegoubiegania się o
zamówienie przez wykonawców. jednolity dokument składa każdy 2 wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Dokumenty te wstępnie potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 2 wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstawwykluczenia.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub

sytuacji innych podmiotów. musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy
udostępnianewykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa
lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnianiawarunków udziału w postępowaniu
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust, 1 pkt
13-22 i ust. 5 Pzp

||l.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
|l|.2) Warunki dotyczącezamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonegozawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje rozliczenia 2 Wykonawca w systemie miesięcznymZabezpieczenie należytego
wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi
zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznegolakres zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa wzór
umowy stanowiący załącznik do SIWZWykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy. Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę części zamówienia. której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm
podwykonawców. Pozostałewymagania dotyczące podwykonawstwa zostaly określone we wzorze umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
|V.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
|V.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
|V.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne
|V.2.1) Poprzednia publikacja dotyczącaprzedmiotowego postępowania
|V.2.2) Termin składaniaofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu

Data: 05/10/2018
Czas lokalny: 10:00

|V.2.3) Szacunkowa datawysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
|V.2.4) Języki, w których można sporządzaćoferty lub wnioski o dopuszczeniedo udziału:
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IV.2.6)

|v.2.7)

Polski

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty skiadania ofert)
Warunki otwarcia ofert
Data: 05/10/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Urząd Gminy Jaktorówul. Warszawska33, 96-313 Jaktorów, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Vl.l)

VI.2)

vr.3)

Vi .4)

vr .4. 1)

vr.4.2)
Vl.4.3)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

Informacje na temat procesów elektronicznych
Informacje dodatkowe:
Zamawiający żąda wniesieniawadium w kwocie 44 000,00 PLN (slownie: czterdzieści cztery tysiące złotych).
Wadium wnosi się przed uplywem terminu składania ofert Wadium może być wnoszonewjednej lub w kilku

Następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spóidzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6!) ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego,zobowiązanie gwaranta do zaplaty na rzecz zamawiającegokwoty określonej w gwarancji:
jeżeli wykonawca. którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisaniaumowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkachokreślonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganegozabezpieczenia należytego
wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy. Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26
ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o któwch mowaw art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp,
peinomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omylki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co
spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Procedury odwoławcze
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysluguje wyłącznie od niezgodne] z przepisami Pzp czynności zamawiającegopodjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienialub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,której zarzuca się
niezgodnośćz przepisami Pzp. zawierać zwięzłe przedstawieniezarzutów. określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwolania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka. spełniającegowymaganiadla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyla kopię odwołania zamawiającemuprzed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się.
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia. jeżeli
przesłaniejego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającegostanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo
w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane winny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszeniao zamówieniu. ajeżeli postępowaniejest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego. także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5i 6. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeii zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacjiw Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesieniaodwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniudo czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławcza orzeczenia.
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowaniaodwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania. wskazując stronę. do której przystępuje. i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
a korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocąważnego kwalifikowanego certyfikatu. a jego kopię przesyla się zamawiającemu
oraz wykonawcy wnoszącęmu odwołanie.
11. Wykonawcy. którzy przystąpili do postępowaniaodwoławczego. stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego. jeżeli mają interes w tym. aby odwolanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy.
13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

04/09/2018 8169 - - Uslugi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 9 / 10
https://ted.europa.eul Suplementdo Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
TED



Dz.U./S 5169
04/09/2018 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 10/ 10
384800-2018—PL

14. W sprawach nie uregulowanych powyżej w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie
przepisy ustawy Pzp.

VIA4.4) Żródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

V|.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2018
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