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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:427352-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Pysznica: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
2013/S 245-427352

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

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

Gmina Pysznica
181803 2
ul. Wolności 277
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy, ul. Wolności 277, 37-403 Pysznica, pok. nr 9
Osoba do kontaktów: Józef Błażejowicz
37-403 Pysznica
POLSKA
Tel.:  +48 158410004
E-mail: zamowienia@pysznica.pl
Faks:  +48 158410017
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pysznica.bip.gmina.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.pysznica.bip.gmina.pl/

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
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w latach 2014–2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Pysznica.
Kod NUTS PL326

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:427352-2013:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@pysznica.pl
http://www.pysznica.bip.gmina.pl/
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II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w latach 2014 - 2015
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy wskazanego w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania
niżej wymienionych usług:
1) Usługa wywozu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01:
Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów o kodzie
20 03 01, ich załadunek, transport i unieszkodliwianie w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
wskazanej dla regionu północnego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa
Podkarpackiego lub do Instalacji Zastępczej w przypadku braku instalacji regionalnej, wskazanej w
obowiązującej uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki
odpadami dla Województwa Podkarpackiego.
2) Zbiórka, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości:
— papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, tekstylia kod 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 15 01 01
— szkło, opakowania ze szkła, kod 20 01 02, 15 01 07
— metale, opakowania z metalu, kod 20 0140, 15 01 04
— tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych kod 20 01 39, 15 01 02
— opakowania wielomateriałowe, kod 15 01 05
Wykaz nieruchomości z podziałem na miejscowości i ulice, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy
Pysznica stanowi załącznik nr 1 do SIWZ . Podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego przy uwzględnieniu powstawania nowych nieruchomości oraz migracji
ludności. Informacje podane w załączniku nr 1 będą aktualizowane przez Zamawiającego do 15 dnia każdego
miesiąca.
3) Zbiórka, transport i zagospodarowanie w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów zebranych od
właścicieli nieruchomości odpadów biodegradowalnych: kod 20 02 01 trawy, liście, gałęzie, roślinne odpady
kuchenne itp.
4) Zbiórka w aptekach, punktach aptecznych, punkcie selektywnej zbiórki odpadów przeterminowanych leków,
kod: 20 01 31, 20 0132, ich transport i utylizacja.
Wykaz aptek stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
5) Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów obok Zakładu Segregacji Odpadów działka nr
ewidencyjny 1201/2 w m. Pysznica, zwanym dalej PSZO. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zostanie
zorganizowany przez Zamawiającego – Gminę Pysznica i udostępniony Wykonawcy. Na Wykonawcy ciąży
obowiązek wyposażenia punktu PSZO w pojemniki na wszystkie dostarczane przez mieszkańców selektywnie
zebrane i dostarczone odpady wymienione w pkt 6, których wielkość i typ będzie dostosowane do ilości
przyjmowanych odpadów. Dla określenia ilości przyjmowanych odpadów wykonawca zobowiązany jest zważyć
przywiezione odpady i prowadzić ewidencję określoną w ustawie o odpadach. PSZO będzie przyjmował odpady
od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 do 18-tej z wyjątkiem świąt.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowanie zaplecza socjalnego dla zatrudnionego pracownika
spełniającego wymagania BHP i ppoż., uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów w tym punkcie oraz
obowiązek zawarcia umów z dostawcami niezbędnych mediów.
6) W ramach działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów należy zbierać następujące odpady: papier
i tektura, opakowania z papieru i tektury kod 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 15 01 01, szkło i opakowania
ze szkła kod 20 01 02, 15 01 07, metal, opakowania z metali kod 20 01 40, 15 01 04, tworzywa sztuczne,
opakowania z tworzyw sztucznych kod 20 01 39, 15 01 02, odpady biodegradowalne kod 20 02 01, opakowania
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wielomateriałowe kod 15 01 05, sprzęt elektryczny i elektroniczny kod: 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36, odpady
wielkogabarytowe kod: 2 0 03 07, odpady rozbiórkowe i budowlane kod: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01
07, 17 01 80, szkło okienne kod: 17 02 02, świetlówki kod: 20 01 21, opony kod: 16 01 03, zużyte oleje, farby,
rozpuszczalniki, akumulatory, baterie kod: 20 01 33, 20 01 34, przeterminowane leki kod: 20 01 31, 20 01 32.
7) Wykonawca prowadząc punkt PSZO wymieniony w pkt. 5 i 6 jest zobowiązany do zapewnienia recyklingu,
przetworzenia i zagospodarowania zebranych tam odpadów.
8) Celem oszacowania przez Wykonawcę masy odpadów, będących przedmiotem zamówienia w załącznikach
nr 12 do SIWZ zostały przedstawione sprawozdania za rok 2012 oraz wykaz nieruchomości z podziałem na
miejscowości i ulice – załącznik nr 1 do SIWZ.
9) Przed rozpoczęciem wykonywania usługi wykonawca sporządzi harmonogram wywozu odpadów z terenu
Gminy Pysznica, zgodny z uchwalonym Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy
Pysznica, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego należy dostarczyć w formie ulotki właścicielom
nieruchomości. Opracowany harmonogram musi być bezwzględnie przestrzegany.
10) Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu, który musi być w
dyspozycji Wykonawcy.
11) Wykonawca w ramach oferowanej ceny dostarczy właścicielom nieruchomości pojemnik na odpady
komunalne i worki na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny.
Pojemnik i worki powinny mieć logo Wykonawcy i powinny być w kolorach określonych
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica.
12) Środki uzyskane ze sprzedaży selektywnie odebranych surowców wtórnych są dochodem Wykonawcy,
które zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca obowiązany był uwzględnić w
kalkulacji przy ustalaniu ceny za wykonywaną usługę.
13) Utylizacja i unieszkodliwianie zebranych odpadów odbywa się na koszt Wykonawcy.
14) W przypadku występowania nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy Pysznica nie ujętych
w wykazie dostarczonym do SIWZ, wykonawca wykona usługę wywozu odpadów w ramach wynagrodzenia
ryczałtowego określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.
15) Wymagana częstotliwość wywozu odpadów z obszarów zabudowy zagrodowej
i jednorodzinnej:
1/ odbieranie odpadów ulegających biodegradacji (opady kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych) będzie
prowadzone z częstotliwością, co 3 tygodnie (cały rok);
2/ odbieranie odpadów pozostałych (zmieszanych) od właścicieli nieruchomości będzie
prowadzone z częstotliwością co 3 tygodnie;
3/ odbieranie odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal, tekstylia, szkło
(białe i kolorowe), odpady palne - selektywnie zebrane frakcje mogące zawierać następujące odpady, które ze
względu na zanieczyszczenia nie spełniają kryteriów surowców wtórnych: papier i tektura, odzież, tekstylia,
drewno nie zawierające substancji niebezpiecznych, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
prowadzone będzie z częstotliwością, co 3 tygodnie,
4/ odbiór odpadów: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odpadów wielkogabarytowych, zużytych baterii
i akumulatorów, zużytych opon, przeterminowanych leków, odpadów niebezpiecznych takich jak: farby,
rozpuszczalniki, oleje odpadowe, pozostałości po środkach ochrony roślin oraz przeterminowane środki
ochrony roślin i opakowania po tych środkach, lampy rtęciowe, będzie miał miejsce w dwa razy w roku w czasie
organizowanych zbiórek;
16) Wymagania stawiane workom i pojemnikom do selektywnej zbiórki odpadów:
1) odpady ulegające biodegradacji ( opady kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych) – worek biały;
2) szkło (białe i kolorowe) – worek zielony;
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3) papier i tektura oraz tekstylia – worek niebieski;
4) tworzywa sztuczne, puszki i drobny złom – worek żółty;
5) odpady palne - pojemnik 120 l;
6) odpady komunalne zmieszane – worek czarny.
17) Worki powinny spełniać niżej wymienione wymagania:
1) materiał - folia polietylenowa,
2) pojemność - od 80 do 120 l,
3) grubość - min. 60 mikronów
4) nadruk - oznaczenie rodzaju odpadów i nazwa przedsiębiorcy.
18) Rodzaj pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych:
— zabudowa jednorodzinna- 110 l, 120 l lub 240 l,
19) Ilość worków do selektywnej zbiórki, które musi zapewnić Wykonawca:
— biały, niebieski, żółty, zielony, - po jednym na nieruchomość, następne po odebraniu
pełnego worka,
20) Wykonawca musi dysponować samochodami wymaganymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
21) Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na ustalonych
niniejszą Umową warunkach i zgodnie z warunkami i wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ).
22) W okresie realizacji niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia nałożonych na
Zamawiającego poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
zebranych selektywnie odpadów.
23) Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, nałożonych na Zamawiającego.
W przypadku nieosiągnięcia poziomów, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca zwróci Zamawiającemu
nałożone na niego kary za nieosiągnięcie tych poziomów. Określony obowiązek zwrotu Zamawiającemu
nałożonych na niego kar z tytułu określonego w ust. l i 2, obciąża Wykonawcę również w przypadku, gdy kary te
zostaną nałożone na Zamawiającego po zakończeniu przez Wykonawcę realizacji niniejszej urnowy, a dotyczyć
będą okresu realizacji przez Wykonawcą niniejszej umowy.
3. Opis przedmiotu zamówienia opracowano na podstawie następujących aktów prawa miejscowego - załącznik
nr 4 do SIWZ:
1) Uchwała Rady Gminy Pysznica nr XXVI/152/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego dnia 17 stycznia 2013 r. poz. 363),
2) Uchwała chwała Rady Gminy Pysznica nr XXVI/150/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Pysznica (opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 5 lutego 2013 r. poz. 609),
3) Uchwała Rady Gminy Pysznica nr XXVI/153/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica (opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 11 lutego 2013 r. poz. 825),
4) Uchwała Rady Gminy Pysznica nr XXVI/149/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 5 lutego 2013 r. poz. 608),
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5) Uchwała Rady Gminy Pysznica nr XXVI/151/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 5 lutego 2013 r. poz. 610).
6) Uchwała Rady Gminy Pysznica nr XXXI/176/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 18 czerwca 2013 r. poz. 2514),
7) Uchwała Rady Gminy Pysznica nr XXXIV/201/2013 z dnia 2 października 2013 r. zmieniającą uchwałę w
sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 5%
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług.
5. Informacje dodatkowe:
1) Mapa gminy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Łączna liczba mieszkańców gminy Pysznica na dzień 31.12.2012 r. wynosi: 10 312 osób.
3) Aktualnie w gminie Pysznica jest 2527 gospodarstw domowych, które są objęte przedmiotem zamówienia.
Wykaz miejscowości objętych przedmiotem zamówienia i ilości gospodarstw domowych znajdujących się na
nich stanowi załącznik nr 1.
4) W gminie Pysznica w roku 2011 oddano do użytku 57 budynków mieszkalnych,
natomiast 44 w 2012 roku.
W roku 2011 wydano 180 pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych, w 2012 roku również wydano 180 tych
pozwoleń.
5) Długość dróg w kategorii gminnych przebiegających przez gminę – 67,41 km.
6) W celu łatwiejszej kalkulacji ceny przez Wykonawców Zamawiający przedstawia w tabeli poniżej rodzaje i
ilości odpadów zebrane w 2012 roku na terenie gminy Pysznica.
L.p. Rodzaj odpadu Kod odpadu Łączna ilość odpadów [Mg]
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 890,96
2. Inne nie wymienione frakcje zbierane
w sposób selektywny 20 01 99 161,86
3. Opakowania ze szkła 15 01 07 116,48
4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 36 3,02
5. Zużyte opony 16 01 03 3,71
6. Odpady z betonu oraz gruz 17 01 01 4,16
7. Zmieszane odpady betonu 17 01 07 1,10
8. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 18,57
9. Przeterminowane leki 20 01 31 20 01 32 0,087
6. Przed rozpoczęciem wykonywania usługi wykonawca sporządzi harmonogram wywozu odpadów z terenu
Gminy Pysznica, zgodny z uchwalonym Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy
Pysznica, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego należy dostarczyć w formie ulotki właścicielom
nieruchomości. Opracowany harmonogram musi być bezwzględnie przestrzegany.
7. Położenie numerów porządkowych nieruchomości w poszczególnych miejscowościach na terenie
gminy Pysznica dostępne jest w wersji elektronicznej pod adresem http://www.pysznica.pl/pl/zamowienia-
publiczne.html
8. Zagospodarowanie i odbieranie odpadów powinno być prowadzone zgodne z obowiązującymi przepisami
prawnymi, w szczególności z:
— Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21);

http://www.pysznica.pl/pl/zamowienia-publiczne.html
http://www.pysznica.pl/pl/zamowienia-publiczne.html
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— Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391
ze zmianami);
— Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj.(Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze
zmianami);
— Uchwałą Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego;
— Uchwałą Rady Gminy Pysznica nr XXVI/152/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
— Uchwałą Rady Gminy Pysznica nr XXVI/153/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica;
— Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122);
— Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych
odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630);
— Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomu recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 645);
— Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania
masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676);
— Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego
sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2 2005 r. nr 219, poz. 1858);
— Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. nr 104, poz. 868).
9. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp., tj. o wartości zamówienia przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość
kwoty 200 000 EUR.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90513100, 90511200, 90512000, 90514000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 238 016,96 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
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IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
RI.I.271.11.2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 200-346485 z dnia 15.10.2013
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 212-367883 z dnia 31.10.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

16.12.2013

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wolności 295
37-403 Pysznica
POLSKA
Tel.:  +48 158410008
Faks:  +48 158410008

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 1 188 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 1 238 016,96 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: 
liczbę lat: 2

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 5%
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług.
2. Zamawiający przewiduje zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie
wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy. Zapisy zmian postanowień w umowie poniżej:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346485-2013:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367883-2013:TEXT:PL:HTML
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1/ Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2/ Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy.
1) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 umowy w przypadku ustawowej zmiany wysokości
stawki podatku od towarów i usług (VAT),
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie usługi w określonym pierwotnie terminie,
3/ Zmiany umowy przewidziane w ust. 2. dopuszczalne są na następujących warunkach:
1) ad pkt 1) - od wejścia w życie zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT) i w zakresie zmiany tej
stawki,
2) ad pkt 2):
— lit. a) – w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego,
— lit.b) – o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania.
4/ Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do
umowy pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie nie jest podzielone na
części – w związku z tym oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną – z zastrzeżeniem § 7 pkt 1
(zdanie trzecie) SIWZ.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych – rozliczenia między Zamawiającym a
Wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN).
8. Zamawiający nie przewiduje się zastosowania dialogu technicznego ani ustanowienia dynamicznego
systemu zakupów.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy.
11. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
12. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, u
których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów
państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
14. Zamawiający nie udzieli zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia, o których mowa w art. 151a
ustawy Pzp.

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Faks:  +48 224587800 / 224587803

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: I. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy – przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047).
II. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
III. Art. 182 Prawo zamówień publicznych:
1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2. 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:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 - 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.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.12.2013

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

