
SPECYFIKACJA SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGOW TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych 
na podstawie art. 11 ust. 8 - Prawa zamówień publicznychna podstawie art. 11 ust. 8 - Prawa zamówień publicznych

na :na :

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI 
ZARZĄDZANYCH PRZEZ PPHU JUL-POL BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ 

WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ORAZ GMINY POCZESNA

ZAMAWIAJĄCY:ZAMAWIAJĄCY:
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE:WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE:
-HUTA STATA „B”-HUTA STATA „B”
-WRZOSOWA-WRZOSOWA
-NOWA WIEŚ-NOWA WIEŚ
-KORWINÓW-KORWINÓW
-POCZESNA-POCZESNA
GMINA POCZESNAGMINA POCZESNA

MARZEC 2009r.MARZEC 2009r.

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓWINSTRUKCJA DLA OFERENTÓW



I.I.Wspólnoty  Mieszkaniowe  Huta  Stara  „B”,  Wrzosowa,  Nowa  Wieś,Wspólnoty  Mieszkaniowe  Huta  Stara  „B”,  Wrzosowa,  Nowa  Wieś,  

Korwinów, Poczesna oraz Gmina Poczesna z siedzibą w Poczesnej przy ul.Korwinów, Poczesna oraz Gmina Poczesna z siedzibą w Poczesnej przy ul.  

Wolności  2   w  imieniu  których  występuje  Przedsiębiorstwo  ProdukcyjnoWolności  2   w  imieniu  których  występuje  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  

Handlowo Usługowe JUL-POL z siedzibą w Hucie Starej “B” przy ul. KlubowejHandlowo Usługowe JUL-POL z siedzibą w Hucie Starej “B” przy ul. Klubowej  

1  tel.  (034)327-55-14  ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  :  1  tel.  (034)327-55-14  ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  :  wywózwywóz  

nieczystości stałych z nieruchomości  będących własnością Wspólnotnieczystości stałych z nieruchomości  będących własnością Wspólnot  

Mieszkaniowych oraz Gminy Poczesna.Mieszkaniowych oraz Gminy Poczesna.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 90111300-1Wspólny Słownik Zamówień CPV: 90111300-1

II.II.Zadanie obejmuje wykonanie:Zadanie obejmuje wykonanie:

wywóz nieczystości stałych będących własnością Zamawiających położonychwywóz nieczystości stałych będących własnością Zamawiających położonych  

w:  Hucie  Starej  „B”,  Wrzosowej,  Nowej  Wsi,  Korwinowie,  Poczesnej,w:  Hucie  Starej  „B”,  Wrzosowej,  Nowej  Wsi,  Korwinowie,  Poczesnej,  

Dębowcu o szacunkowej rocznej wielkości wywozu odpadów stałych Dębowcu o szacunkowej rocznej wielkości wywozu odpadów stałych 

ok. 2 700 m3ok. 2 700 m3

Wykonawca zobowiązuje się do:Wykonawca zobowiązuje się do:

-ustawienia pojemników na śmieci o pojemności 1100 I. W ilości 45 szt. w-ustawienia pojemników na śmieci o pojemności 1100 I. W ilości 45 szt. w  

miejscach wskazanych przez pełnomocnika zamawiaących.miejscach wskazanych przez pełnomocnika zamawiaących.

-prawidłowego  i  terminowego  świadczenia  usług  zgodnie  z  założonym-prawidłowego  i  terminowego  świadczenia  usług  zgodnie  z  założonym  

harmonogramem: dwa razy w tygodniu: wtorek, piątek;harmonogramem: dwa razy w tygodniu: wtorek, piątek;

-usuwania  nieczystości  złożonych  obok  pojemników  na  skutek  ich-usuwania  nieczystości  złożonych  obok  pojemników  na  skutek  ich  

przepełnienia;przepełnienia;

-mycia i dezynfekowania pojemników (przynajmniej raz na kwartał);-mycia i dezynfekowania pojemników (przynajmniej raz na kwartał);

-dyspozycyjności na każde wezwanie przez Zamawiającego;-dyspozycyjności na każde wezwanie przez Zamawiającego;

-dbanie o należyty stan techniczny pojemników;-dbanie o należyty stan techniczny pojemników;

-wystawiania faktur za wykonaną usługę osobno na poszczególne Wspólnoty-wystawiania faktur za wykonaną usługę osobno na poszczególne Wspólnoty  

Mieszkaniowe  oraz  na  Gminę  Poczesna  w  zależności  od  ilościMieszkaniowe  oraz  na  Gminę  Poczesna  w  zależności  od  ilości  

zamieszkujących  osób  w  nieruchomości  przyjmując  roczne  współczynnikizamieszkujących  osób  w  nieruchomości  przyjmując  roczne  współczynniki  

gromadzenia w wysokości 1,5 m3 na osobę dla lokali mieszkalnych oraz 5m3gromadzenia w wysokości 1,5 m3 na osobę dla lokali mieszkalnych oraz 5m3  

na lokal dla lokali użytkowych.na lokal dla lokali użytkowych.

III.III.Termin realizacji zamówienia: 3 lata od podpisania umowy.Termin realizacji zamówienia: 3 lata od podpisania umowy.

IV.IV.Każdy  wykonawca  złoży  tylko  jedną  ofertę  sam  lub  jako  reprezentantKażdy  wykonawca  złoży  tylko  jedną  ofertę  sam  lub  jako  reprezentant  



firmy.firmy.

V.V.Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

VI.VI.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

VII.VII.Zamawiający  nie  przewiduje  udzielenia  zamówień  uzupełniających,  oZamawiający  nie  przewiduje  udzielenia  zamówień  uzupełniających,  o  

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych.których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych.

VIII.VIII.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IX.IX.Zaleca  się  aby  Wykonawca  dokonał  wizji  lokalnej  w  terenie  w  celuZaleca  się  aby  Wykonawca  dokonał  wizji  lokalnej  w  terenie  w  celu  

zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne dla prawidłowegozdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne dla prawidłowego  

przygotowania oferty i spisania umowy,przygotowania oferty i spisania umowy,

X.X.Warunki udziału w postępowaniu – złożenie dokumentów wymienionych wWarunki udziału w postępowaniu – złożenie dokumentów wymienionych w  

punkcie XI niniejszej specyfikacji.punkcie XI niniejszej specyfikacji.

XI.XI.Oferta powinna zawierać:Oferta powinna zawierać:

-formularz ofertowy z oświadczeniem o przyjęciu warunków określonych w-formularz ofertowy z oświadczeniem o przyjęciu warunków określonych w  

niniejszej specyfikacji i wzorze umowy (załącznik nr 2 – Formularz ofertowy)niniejszej specyfikacji i wzorze umowy (załącznik nr 2 – Formularz ofertowy)

-oświadczenie  o  spełnieniu  warunków udziału  w  postępowaniu,  o  których-oświadczenie  o  spełnieniu  warunków udziału  w  postępowaniu,  o  których  

mowa w art. 22 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2mowa w art. 22 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2  

– Formularz ofertowy),– Formularz ofertowy),

-aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o prowadzeniu-aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o prowadzeniu  

działalności gospodarczej odpowiedniej do profilowi zamówienia (kserokopiadziałalności gospodarczej odpowiedniej do profilowi zamówienia (kserokopia  

potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem)  wystawione  nie  wcześniej  niż  6potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem)  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  

miesięcy przed upływem terminu składania ofertmiesięcy przed upływem terminu składania ofert

-zgodę  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  zgodnej  z  przedmiotem-zgodę na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  zgodnej  z  przedmiotem  

zamówienia na terenie Gminy Poczesnazamówienia na terenie Gminy Poczesna

-poświadczone  referencjami  doświadczenie  zawodowe  z  zakresu  wywozu-poświadczone  referencjami  doświadczenie  zawodowe  z  zakresu  wywozu  

nieczystości płynnych z lat 2007-2008 zestawione tabelarycznie (załącznik nrnieczystości płynnych z lat 2007-2008 zestawione tabelarycznie (załącznik nr  

3)3)

-wykaz środków transportu niezbędnych do wykonania zamówienia (należy-wykaz środków transportu niezbędnych do wykonania zamówienia (należy  

podać ilość i rodzaj sprzętu)podać ilość i rodzaj sprzętu)

XII.XII.Zamawiający  udziela  wszelkich  informacji  dotyczących  przedmiotuZamawiający  udziela  wszelkich  informacji  dotyczących  przedmiotu  

zamówienia  na  pisemne  zapytania  wykonawcy  z  dopiskiem  „Wywózzamówienia  na  pisemne  zapytania  wykonawcy  z  dopiskiem  „Wywóz  



nieczystości  stałych”,  kierowane  pocztą  na  adres  przedstawiciela:nieczystości  stałych”,  kierowane  pocztą  na  adres  przedstawiciela:  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno  Handlowo Usługowe JUL-POL z siedzibą wPrzedsiębiorstwo Produkcyjno  Handlowo Usługowe JUL-POL z siedzibą w  

Hucie Starej “B” przy ul. Klubowej 1 nr telefonu (034)327-55-14Hucie Starej “B” przy ul. Klubowej 1 nr telefonu (034)327-55-14

XIII.XIII.Uprawniony do kontaktu z wykonawcami jest: Krzysztof Kogut - zarządcaUprawniony do kontaktu z wykonawcami jest: Krzysztof Kogut - zarządca

XIV.XIV.Oferta na być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania,Oferta na być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania,  

komputerze  lub  nieścieralnym  atramentem  oraz  podpisana  przezkomputerze  lub  nieścieralnym  atramentem  oraz  podpisana  przez  

uprawnionego  przedstawiciele  oferenta.  Wszystkie  strony  oferty  orazuprawnionego  przedstawiciele  oferenta.  Wszystkie  strony  oferty  oraz  

wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany muszą być parafowanewszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany muszą być parafowane  

przez osobę podpisującą ofertę.przez osobę podpisującą ofertę.

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

XV.XV.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniająO udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają  

warunki  określone  w  art.  22  ust.  1  pkt  1-3  ustawy  Prawo  zamówieńwarunki  określone  w  art.  22  ust.  1  pkt  1-3  ustawy  Prawo  zamówień  

publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.

XVI.XVI.Ceny  do  31.12.2009  r.  nie  ulegają  zmianie,  po  tym  terminie  istniejeCeny  do  31.12.2009  r.  nie  ulegają  zmianie,  po  tym  terminie  istnieje  

możliwość negocjacji cen w oparciu o wskaźnik wzrostu cen podanych przezmożliwość negocjacji cen w oparciu o wskaźnik wzrostu cen podanych przez  

GUS, oraz w przypadku radykalnego wzrostu składników cenotwórczych.GUS, oraz w przypadku radykalnego wzrostu składników cenotwórczych.

XVII.XVII.Wykonawca zamieści ofertę w oznaczonej dokładnym adresem oferentaWykonawca zamieści ofertę w oznaczonej dokładnym adresem oferenta  

zaklejonej  i  opieczętowanej  kopercie  zaadresowanej  na  adreszaklejonej  i  opieczętowanej  kopercie  zaadresowanej  na  adres  

Zamawiającego  z  napisem:  „Oferta  przetargowa  na  wywóz  nieczystościZamawiającego  z  napisem:  „Oferta  przetargowa  na  wywóz  nieczystości  

stałych”. W przypadku braku tej informacji przedstawiciel Zamawiającego niestałych”. W przypadku braku tej informacji przedstawiciel Zamawiającego nie  

ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  wynikające  z  tego  braku,  np.ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  wynikające  z  tego  braku,  np.  

przypadkowe otwarcie  oferty  przed wyznaczonym terminem otwarcia,  a  wprzypadkowe otwarcie  oferty  przed wyznaczonym terminem otwarcia,  a  w  

przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie wprzypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w  

trakcie sesji otwarcia ofert.trakcie sesji otwarcia ofert.

XVIII.XVIII. Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  przedstawiciela  Zamawiającego  w Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  przedstawiciela  Zamawiającego  w  

Hucie Starej “B” ul. Klubowa 1 do dnia 22.05.2009 do godz. 10.00 .  OfertyHucie Starej “B” ul. Klubowa 1 do dnia 22.05.2009 do godz. 10.00 .  Oferty  

złożone po tym terminie będą zwrócone oferentom nie otwarte.złożone po tym terminie będą zwrócone oferentom nie otwarte.

XIX.XIX.Otwarcie kopert przez przedstawiciela Zamawiającego nastąpi w HucieOtwarcie kopert przez przedstawiciela Zamawiającego nastąpi w Hucie  

Starej  “B”  ul.  Klubowa  1  w  dniu  22.05.2009  godz.  10.15  ObecnośćStarej  “B”  ul.  Klubowa  1  w  dniu  22.05.2009  godz.  10.15  Obecność  

Wykonawców nie jest obowiązkowa.Wykonawców nie jest obowiązkowa.



XX.XX.Przy  wyborze  oferty  Zamawiający  będzie  się  kierował  następującymiPrzy  wyborze  oferty  Zamawiający  będzie  się  kierował  następującymi  

kryteriami:kryteriami:

--oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100%oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100%

Sposób oceny oferty wg załącznika nr 1.Sposób oceny oferty wg załącznika nr 1.

XXI.XXI.Z  wykonawcą  który  złoży  najkorzystniejszą  ofertę  zostanie  podpisanaZ  wykonawcą  który  złoży  najkorzystniejszą  ofertę  zostanie  podpisana  

umowa której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. Terminumowa której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. Termin  

zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

Termin  ten  może  ulec  zmianie  w  przypadku  złożenia  przez  któregoś  zTermin  ten  może  ulec  zmianie  w  przypadku  złożenia  przez  któregoś  z  

wykonawców protestu.wykonawców protestu.

O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany poO nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po  

zakończeniu postępowania protestacyjnego.zakończeniu postępowania protestacyjnego.

XXII.XXII.Zamawiający  żąda  od  Wykonawców spełnienia  wszystkich  warunkówZamawiający  żąda  od  Wykonawców spełnienia  wszystkich  warunków  

określonych  w  pkt.  XI  niniejszej  instrukcji.  Oferty  nie  spełniające  choćbyokreślonych  w  pkt.  XI  niniejszej  instrukcji.  Oferty  nie  spełniające  choćby  

jednego z tych warunków będą odrzucone.jednego z tych warunków będą odrzucone.

XXIII.XXIII. Zgodnie z art. 85 ustawy Prawo zamówień  publicznych Wykonawcy Zgodnie z art. 85 ustawy Prawo zamówień  publicznych Wykonawcy  

przysługuje  prawo  wniesienia  pisemnego  protestu  wobec  czynnościprzysługuje  prawo  wniesienia  pisemnego  protestu  wobec  czynności  

podjętych przez przedstawiciela Zamawiającego w toku postępowania.podjętych przez przedstawiciela Zamawiającego w toku postępowania.

XXIV.XXIV.Zgodnie  z  art.  85  ustawy Prawo zamówień publicznych  WykonawcaZgodnie  z  art.  85  ustawy Prawo zamówień publicznych  Wykonawca  

składający ofertę pozostaje nią związany przez czas nie dłuższy niż 30 dni.składający ofertę pozostaje nią związany przez czas nie dłuższy niż 30 dni.

Załączniki:Załączniki:

1.1.Sposób oceny i wyboru ofertySposób oceny i wyboru oferty

2.2.Formularz ofertowyFormularz ofertowy

3.3.Doświadczenie zawodoweDoświadczenie zawodowe

4.4.Wzór umowy.Wzór umowy.


