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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144297-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Jastków: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
2016/S 081-144297

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Jastków
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3
Osoba do kontaktów: Tomasz Choma
21-002 Jastków
POLSKA
Tel.:  +48 815020143
E-mail: przetargi@jastkow.pl 
Faks:  +48 815020144
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.jastkow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie Gminy Jastków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Jastków.

mailto:przetargi@jastkow.pl
http://www.jastkow.pl
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Kod NUTS PL314

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jastków. Wykonawca będzie miał obowiązek wyposażenia w
pojemniki na odpady dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Snopków i Tomaszowice),
zapewnienie odbioru i zagospodarowanie odpadów tam zebranych oraz przeprowadzenie objazdowej zbiórki
(od domu do domu) odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, zużytych
opon oraz odpadów niebezpiecznych (tj. chemikalia, farby, lakiery, zużyte oleje, świetlówki).
1. Określenie przedmiotu zamówienia
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Jastków, w tym:
a) każdej ilości niesegregowanych odpadów komunalnych sprzed nieruchomości mieszkańców;
b) każdej ilości selektywnych zgromadzonych odpadów komunalnych sprzed nieruchomości mieszkańców w
podziale na następujące frakcje:
tworzywa sztuczne (z metalem i opakowaniami wielomateriałowymi),
szkło,
papier i tektura,
c) każdej ilości odpadów komunalnych dostarczonych przez mieszkańców do dwóch Punktów Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowościach Snopków i Tomaszowice, w podziale na następujące
frakcje:
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
chemikalia,
świetlówki i żarówki,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe, w tym gruz budowlany
zużyte opony (wyłącznie z samochodów osobowych i jednośladów),
odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (np. skoszona trawa, liście i inne odpady z ogrodów),
przeterminowane leki,
zużyte baterie i akumulatory,
papier i tektura,
szkło,
tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe,
metale,
tekstylia i odzież,
popiół i żużel.
2) wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Jastków w worki do
zbiórki odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny na czas trwania umowy.
3) wyposażenie w pojemniki lub kontenery nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (wspólnoty i spółdzielnie
mieszkaniowe), których na terenie gminy jest 16, w tym: osiedle w Snopkowie – 8 szt., osiedle Panieńszczyzna
8 szt.
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4) wyposażenie w pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych miejsca wskazane w pkt. 1 ust.
1) lit. c.
5) ustalenie z Zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów komunalnych gromadzonych w sposób
zmieszany i selektywny z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Jastków.
6) ustalenie z Zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów komunalnych gromadzonych w sposób
zmieszany i selektywny z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe)
znajdujących się na terenie Gminy Jastków.
7) Przeprowadzenie objazdowej zbiórki (od domu do domu) odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz odpadów niebezpiecznych – 1 raz w roku (wrzesień).
2. Dane ilościowe.
1) Szacunkowa liczba gospodarstw – 3879 (zgodnie ze złożonymi deklaracjami)
2) Ilość odebranych odpadów w 2015 r. [w Mg]:
20 03 01 Nie segregowane odpady komunalne – 1416,74
15 01 07 Opakowania za szkła – 7,34
20 01 99 inne nie wymienione frakcje w sposób selektywny – 61,11
20 01 02 szkło – 117,42
20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – 259,58
20 03 07 odpady wielkogabarytowe – 32,66
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 12,98
16 01 03 zużyte opony – 15,03
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż .. – 12,58
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego – 165,3
20 03 07 odpady wielkogabarytowe – 24,65
10 01 01 żużel, popioły paleniskowe – 48,56
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji – 62,78
17 09 04 zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu – 102,28
20 03 99 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach ( popiół) – 6,3
20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 3,3
17 01 01 Odpady betonu, gruzu z rozbiórek i remontów – 12,16
3) Łączna liczba mieszkańców Gminy Jastków – (stan na grudzień 2015 r.) – 13 466.
4) Obszar gminy wynosi – 113 km2
5) Liczba sołectw – 25.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90513100, 90512000, 90533000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jastków. Wykonawca będzie miał obowiązek wyposażenia w
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pojemniki na odpady dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Snopków i Tomaszowice),
zapewnienie odbioru i zagospodarowanie odpadów tam zebranych oraz przeprowadzenie objazdowej zbiórki
(od domu do domu) odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, zużytych
opon oraz odpadów niebezpiecznych (tj. chemikalia, farby, lakiery, zużyte oleje, świetlówki).
1. Określenie przedmiotu zamówienia
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Jastków, w tym:
a) każdej ilości niesegregowanych odpadów komunalnych sprzed nieruchomości mieszkańców;
b) każdej ilości selektywnych zgromadzonych odpadów komunalnych sprzed nieruchomości mieszkańców w
podziale na następujące frakcje:
tworzywa sztuczne (z metalem i opakowaniami wielomateriałowymi),
szkło,
papier i tektura,
c) każdej ilości odpadów komunalnych dostarczonych przez mieszkańców do dwóch Punktów Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowościach Snopków i Tomaszowice, w podziale na następujące
frakcje:
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
chemikalia,
świetlówki i żarówki,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe, w tym gruz budowlany
zużyte opony (wyłącznie z samochodów osobowych i jednośladów),
odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (np. skoszona trawa, liście i inne odpady z ogrodów),
przeterminowane leki,
zużyte baterie i akumulatory,
papier i tektura,
szkło,
tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe,
metale,
tekstylia i odzież,
popiół i żużel.
2) wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Jastków w worki do
zbiórki odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny na czas trwania umowy.
3) wyposażenie w pojemniki lub kontenery nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (wspólnoty i spółdzielnie
mieszkaniowe), których na terenie gminy jest 16, w tym: osiedle w Snopkowie – 8 szt., osiedle Panieńszczyzna
8 szt.
4) wyposażenie w pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych miejsca wskazane w pkt. 1 ust.
1) lit. c.
5) ustalenie z Zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów komunalnych gromadzonych w sposób
zmieszany i selektywny z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Jastków.
6) ustalenie z Zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów komunalnych gromadzonych w sposób
zmieszany i selektywny z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe)
znajdujących się na terenie Gminy Jastków.
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7) Przeprowadzenie objazdowej zbiórki (od domu do domu) odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz odpadów niebezpiecznych – 1 raz w roku (wrzesień).
2. Dane ilościowe.
1) Szacunkowa liczba gospodarstw – 3879 (zgodnie ze złożonymi deklaracjami)
2) Ilość odebranych odpadów w 2015 r. [w Mg]:
20 03 01 Nie segregowane odpady komunalne – 1416,74
15 01 07 Opakowania za szkła – 7,34
20 01 99 inne nie wymienione frakcje w sposób selektywny – 61,11
20 01 02 szkło – 117,42
20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – 259,58
20 03 07 odpady wielkogabarytowe – 32,66
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 12,98
16 01 03 zużyte opony – 15,03
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż .. – 12,58
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego – 165,3
20 03 07 odpady wielkogabarytowe – 24,65
10 01 01 żużel, popioły paleniskowe – 48,56
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji – 62,78
17 09 04 zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu – 102,28
20 03 99 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach ( popiół) – 6,3
20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 3,3
17 01 01 Odpady betonu, gruzu z rozbiórek i remontów – 12,16
3) Łączna liczba mieszkańców Gminy Jastków – (stan na grudzień 2015 r.) – 13 466.

4) Obszar gminy wynosi – 113 km2 
5) Liczba sołectw – 25.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 906 978,33 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.7.2016. Zakończenie 1.7.2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Składający ofertę winien wnieść wadium w wysokości 30 000 PLN
2. Wadium należy wnosić zgodnie z przepisami zawartymi w art.45 ustawy z 29.1.2004 Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego w
Banku Pekao S.A. Nr 14 1240 5497 1111 0010 6615 3260
Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku zamawiającego.
4. Dowód wpłaty wadium lub jego kopię, potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z
oryginałem, zalecane jest załączyć do oferty.
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5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie należy
złożyć przed podpisaniem umowy w jednej z postaci wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych z 29.1.2004 (Dz.U. z 2015, poz. 2164).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie z projektem umowy załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do
występowania w imieniu wykonawcy, a w przypadku składania oferty wspólnej – przez
pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy lub wykonawców należy dołączyć do oferty
stosowne pełnomocnictwa w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 6.1 W celu wykazania spełniania
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
6.1.1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 44 ustawy
Prawo zamówień publicznych
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.1
wykonawcy składają wspólnie
6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5
ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
6.2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
6.2.2 informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej albo listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
6.2.3 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 ofert,
6.2.4 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 ofert,
6.2.5 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 –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6.2.6 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 ofert,



Dz.U./S S81
26/04/2016
144297-2016-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 10

26/04/2016 S81
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7 / 10

6.2.7 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 ofert,
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 Prawo zamówień publicznych, 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 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.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 każdy z
tych wykonawców składa osobno.
6.3 Korzystanie z zasobów innych podmiotów.
6.3.1 Jeżeli wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,
wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż 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
6.3.2 Podmioty udostępniające wykonawcy zasoby w postaci wiedzy i doświadczenia traktowane będą jako
podmioty, które będą brały udział w realizacji zamówienia.
6.3.3 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia wykonawcy zasobów, zgodnie z pkt 6.3.1, odpowiada
solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
6.4 Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.
6.4.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt 6.2.3 – 6.2.5 i pkt 6.2.7 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) pkt 6.2.6– składa 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, 10 i 11
ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.4.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 6.4.1.1) litera a i c oraz w pkt 6.4.1.2), powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.4.3 Dokument, o którym mowa w pkt 6.4.1.1) litera b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
6.4.4 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 pkt 6.4.1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
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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. Postanowienia zawarte w pkt 6.4.2 oraz pkt 6.4.3 stosuje się
odpowiednio.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: dokumenty, o których mowa w pkt 6.4 składa
każdy z tych wykonawców.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opis sposobu dokonywania
oceny warunku nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczenia
składanego na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Opis sposobu dokonywania oceny warunku nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczenia
składanego na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 95
2. Termin płatności faktur. Waga 5

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SI.271.28.2016.CT

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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1.6.2016 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 1.6.2016
Miejscowość:
Urząd Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3 pok. 20.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została ona przesłana faksem lub drogą
elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli została ona przesłana w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

https://www.uzp.gov.pl/kio
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4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 2 i 3 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.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.4.2016

https://www.uzp.gov.pl/kio

