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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością , Rzędów 40, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 41 242 91 33, 15 864
22 51, faks 15 864 22 51 w. 26.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgokrzedow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego 100% udziałów stanowi
własność Gmin.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa bloczków betonowych w
ramach Projektu: Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina
Tuczępy Kontrakt 14.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kontrakt 14 Dostawa
bloczków betonowych w ramach Projektu: Kompleksowy system gospodarki odpadami
komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy obejmuje dostawę i ustawienie bloczków betonowych w
formie boksów w ilości 8 szt. zgodnie z załączonym schematem w hali namiotowej. Określenie
zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 44.11.42.00 produkty betonowe Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w
Załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający
dopuszcza składanie ofert równoważnych, będących produktami tożsamymi w kontekście
obowiązującego standardu dla produktów wymaganych przez Zamawiającego. Dopuszcza się
elementy o parametrach lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry
minimalne). Należy do oferty dołączyć opis produktu równoważnego. Zamawiający, zgodnie z
zapisami art.30 ust. 4 ustawy pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne dla elementów,
wskazanych w Załączniku nr 7 do SIWZ, spełniające obowiązujące standardy i wymagania,
wskazane przez Zamawiającego w załączonych dokumentach (wskazane w dokumentach

parametry elementów należy przyjąć, jako minimalne). Wykonawca powołując się na rozwiązania
równoważne opisanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego
rozwiązania spełniają wymagania, określone przez Zamawiającego poprzez dołączenie do oferty
dokumentów na potwierdzenie, w tym opisu produktu równoważnego. Projekt pn.: Kompleksowy
system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy dla którego została
podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności nr POIS.02.01.00-00-010/09 w ramach
działania 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze
szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka odpadami i
ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 wraz z
Aneksem nr 1 z dnia 1 marca 2013 r. aneksem nr 2 z dnia 3 kwietnia 2014 r. i aneksem nr 3 z dnia
30 czerwca 2014 r. Projekt zakłada budowę kompleksowego Zakładu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi (ZGOK) na terenie byłej Kopalni Siarki Grzybów, na gruntach leżących w obrębach
Dobrów, Rzędów gmina Tuczępy, powiat Busko - Zdrój oraz w obrębie Grzybów, gmina Staszów,
powiat Staszów (składowisko odpadów komunalnych). Projektowana inwestycja obejmuje budowę
kompleksowego zakładu gospodarki odpadów komunalnych z technologią segregacji,
kompostowania odpadów organicznych, belowania surowców wtórnych i składowania pozostałości
po segregacji.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 7 u.p.z.p., dotychczasowemu Wykonawcy dostaw, w okresie 3 lat od udzielenia
zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia i
polegających na rozszerzeniu dostawy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.42.00-4.
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: Zakończenie: 29.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5
000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100), wniesionym do Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu
bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania
ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust.6
ustawy Pzp, tj. a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)
gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium
w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z
obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie

(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności,
która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji e)
zobowiązanie gwaranta do: /zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił
podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy/; f) zobowiązanie gwaranta do: /zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej/.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy (operacja
bezgotówkowa), prowadzony w BGŻ S.A. nr 94 2030 0045 1110 0000 0399 0060 z adnotacją:
/Wadium do przetargu nieograniczonego na: /Dostawa bloczków betonowych w ramach Projektu:
/Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy/. 5. Do
oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu poświadczoną /za zgodność z oryginałem/ przez
Wykonawcę składającego ofertę. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć w
oryginale do oferty. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,
którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, pkt 12. 7. Wykonawcy,
którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na
wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający
żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie
pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10.
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. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z
odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego 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
o Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona
oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust.
3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.


III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający
wymaga należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej 1 dostawy, której przedmiotem była dostawa prefabrykatów betonowych o
wartości nie mniejszej niż 80 tys. PLN (bez VAT). Na potwierdzenie spełniania
niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub
dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą
wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania
warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art.
26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.



III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona
oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust.
3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i
finansowej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i
finansowej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

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:


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;
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;



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;

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)
- wypełniony formularz oferty, - Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, że
będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia,- Jeżeli podmioty, o których mowa w ppkt 6, będą
brały udział w realizacji części zamówienia wykonawca złoży wraz ofertą, dokumenty wymienione w
ppkt 4, dotyczące tych podmiotów,- Jeżeli wykonawca zastrzegł, że informacje zawarte w ofercie,
nie mogą być udostępniane zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy
Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,- Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. /Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W
przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanowią
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia. 4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia została wybrana zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 5. Wykonawcy
występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Każdy oddzielnie z Wykonawców występujących
wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 - 2a Pzp; 7.
Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust.1
ustawy 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a)dokumenty wskazane w pkt 11 ppkt 4, 5, 9 SIWZ (jeżeli dotyczy) - każdy z Wykonawców musi
złożyć oddzielnie, b) dokumenty wskazane w pkt 11 ppkt 1, 2, 3, 8, 10 SIWZ (jeżeli dotyczy) Wykonawcy składają łącznie. / Dokumenty podmiotów zagranicznych 1.Jeżeli, w przypadku
wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 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, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie
wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 2. Jeżeli wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
1) o których mowa w § 11 ust. 4 lit b-g: a) lit b-d i f - 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, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, b) lit. e i g składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 48,10 i 11 ustawy. 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i trzecie, lit. b,
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

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 - 95
2 - Okres gwarancji - 5
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
Strony przewidują możliwość dokonania zmian treści umowy polegających na : 1) zmianie
postanowień dotyczących terminu wykonania umowy w przypadku: a) zaistnienia zdarzeń
uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie, o którym mowa w § 2 umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, udokumentowanych w sposób nie budzący
zastrzeżeń oraz potwierdzonych protokolarnie, b) w przypadku, w którym nie zostaną ukończone
wszystkie aktualnie prowadzone roboty budowlane w miejscu docelowej lokalizacji elementów
betonowych, termin realizacji dostawy może ulec przesunięciu. W tej sytuacji dostawa nastąpi na
pisemne wezwanie Zamawiającego przekazane Wykonawcy z dwutygodniowym wyprzedzeniem, 2)
zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamówienia z jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniem
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy - w przypadku ograniczenia tego zakresu przez
Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.zgok.ornet.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzędów 40, 28142 Tuczępy, sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 05.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn.: Kompleksowy
system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy dla którego została
podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności nr POIS.02.01.00-00-010/09 w ramach
działania 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze
szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka odpadami i

ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 wraz z
Aneksem nr 1 z dnia 1 marca 2013 r., Aneksem nr 2 z dnia 3 kwietnia 2014 r. i Aneksem nr 3 z dnia
30 czerwca 2014 r..
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: tak
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