Kowalewo Pom., dn. 14.05.2013r.
GKiM.271.9.2013
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1 , 87-410 Kowalewo Pom.
www.kowalewopomorskie.ornet.pl
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
na dostaw ę pojemników i kontenerów do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w Kow alewie Pomorskim
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. (056) 684 10 24, fax (056) 684 10 71
um.kowalewo@wp.pl
www.kowalewopomorskie.ornet.pl
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
Henryk Skowroński – Główny Specjalista ds. gospodarczych w Urzędzie Miejskim
w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, tel. (056) 684 10 24 w. 55
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2010 r. , Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.).
III. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.kowalewopomorskie.ornet.pl
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również odebrać bezpłatnie w Referacie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy
ul. Św. Mikołaja 5 ( pok. nr 6 ).
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:
4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników i kontenerów.
Ofertę należy złożyć na wykonanie następujących części zamówienia:
a) dostawa kontenerów – pojemników wielkogabarytowych, o których mowa w pkt 3.2.1. SIWZ
(część Nr 1)
b) dostawa kontenerów magazynowych, o których mowa w pkt 3.2.2 SIWZ (część Nr 2)
c) dostawa pojemników, o których mowa w pkt 3.2.3 SIWZ (część Nr 3)
4.2 Oferent może złożyć po jednej ofercie na każdą z podanych wyżej części.
4.3 Oferty rozpatrywane będą oddzielnie dla każdej części.
4.4 Nie przewiduje się rozpatrywania ofert obejmujących tylko wybrane pozycje z poszczególnych
części.
4.5 Charakterystykę poszczególnych pojemników i kontenerów oraz ich ilość określa informacja
dotycząca ofert częściowych stanowiąca załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.
4.6. Warunki realizacji zamówienia:
Wykonawca dostarczy pojemniki i kontenery w dniach 17-25 czerwca br. w miejsce na terenie

miasta Kowalewo Pomorskie wskazane przez Zamawiającego. Dokładną lokalizację Zamawiający
wskaże Wykonawcy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca br.
4.7. Wspólny Słownik Zamówień: 34.92.84.80 - 6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
4.8. Wymagania dotyczące gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
VI. Termin wykonania zamówienia.
W dniach 17-25 czerwca 2013 r. Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę dostawy
pojemników i kontenerów w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz ich montaż (jeżeli
wymaga tego konstrukcja).
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
5) spełniają pozostałe warunki wymienione w SIWZ oraz przedłożą dokumenty na ich
potwierdzenie.
7.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Z ubiegania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają
w/w warunków oraz nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełniania warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu
dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania warunków dokonywana będzie wg formuły spełnia / nie spełnia na podstawie
informacji zawartych w dokumentach wymaganych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów
musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki wykonawca spełnia.
7.3. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu reguluje pkt 5 SIWZ.
VIII. Informacja na temat wadium.
Informacja na temat wadium: 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) w przypadku złożenia
oferty na realizację całego zamówienia. W przypadku złożenia oferty częściowej wysokość wadium
wynosi po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złoty 00/100) dla każdej części zamówienia.
Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, sposób przekazania: na konto Zamawiającego BS
Kowalewo Pom. 58 9496 0008 0000 1720 2000 0052
lub w jednej z poniżej podanych form:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 Nr
42, poz. 275 z późn. zm.).
Odpowiedni dokument należy dołączyć do oferty.
Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego

bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1. Oferty rozpatrywane (oceniane) będą oddzielnie dla każdej z 3 części.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:
1. Cena – 100%
X. Miejsce i termin składania ofert.
Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie,
sekretariat (pokój nr 2), do dnia 24.05.2013 r. do godz. 09:00
Koperta winna być oznaczona:
„Przetarg na dostawę pojemników i kontenerów do punktu selektyw nej zbiórki
odpadów komunalnych w Kowalew ie Pomorskim ”.
XI. Termin związania ofertą: okres 30 dni.
XII. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
XIII. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
XIV. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
XV. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego (pawilon sportowy) w Kowalewie
Pom., ul. Św. Mikołaja 5 (sala obrad) w dniu 24.05.2013 r. o godzinie 09:30.

B. Nowodworska

Załączniki
1. Załącznik nr 1 składający się na integralną część ogłoszenia

Z up. Burmistrza
mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca – Pełnomocnik Burmistrza

Załącznik nr 1 do
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Nazwa: Dostawa pojemników i kontenerów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w Kowalewie Pomorskim
1. Kontenery – pojemniki wielkogabarytowe (część nr 1)
a) Kontener do przewożenia ciężkich materiałów takich jak gruz, popiół – 2 szt.
Charakterystyka:
- dopuszczalna masa całkowita – 12.000 kg
- ładowność – ok. 10.500 kg
- pojemność ładunkowa – ok. 7,5 m3
- długość kontenera wewnątrz – 4500 ÷ 4600 mm
- szerokość kontenera wewnątrz – 2300 ÷ 2400 mm
- wysokość ścian kontenera wewnątrz – 680 ÷ 720 mm
- wymiary gabarytowe długość / szerokość – do 5050 / 2550 mm
- grubość blachy podłogi / ścian – 6 / 4 mm
- rozstaw podłużnic – 1060 mm
- wysokość ucha zaczepu – 1450 mm
- drzwi tylne 1-skrzydłowe otwierane do dołu, na bok bądź uchylne do góry
- konstrukcja użebrowana, zabezpieczona farbą antykorozyjną oraz nawierzchniową kolor
stalowy, przystosowana do przewozu typowymi hakowcami
- wykonanie zgodnie z normą DIN 30722
- wyposażenie dodatkowe – zwijana plandeka
b) Kontener do przewożenia odpadów budowlanych – 1 szt.
Charakterystyka:
- dopuszczalna masa całkowita – 12.000 kg
- ładowność – ok. 10.500 kg
- pojemność ładunkowa – ok. 15 m3
- długość kontenera wewnątrz – 4500 ÷ 4600 mm
- szerokość kontenera wewnątrz – 2300 ÷ 2400 mm
- wysokość ścian kontenera wewnątrz – 1400 ÷ 1450 mm
- wymiary gabarytowe długość / szerokość – 5050 / 2550 mm
- grubość blachy podłogi / ścian – 6 / 3 mm
- rozstaw podłużnic – 1060 mm
- wysokość ucha zaczepu – 1450 mm
- drzwi tylne 2-skrzydłowe ryglowane centralnie
- konstrukcja użebrowana, zabezpieczona farbą antykorozyjną oraz nawierzchniową kolor zielony,
przystosowana do przewozu typowymi hakowcami
- wykonanie zgodnie z normą DIN 30722
- wyposażenie dodatkowe – zwijana plandeka
c) Palety przemysłowe metalowe – 3 szt.
Charakterystyka:
- konstrukcja z otwieranym bokiem umożliwiającym łatwiejsze wkładanie i wyjmowanie
zawartości
- długość – 1200 mm
- szerokość – 800 mm
- wysokość – 600 mm
- nośność – 1000 kg
- konstrukcja umożliwiająca paletowanie (warstwowanie) oraz przemieszczanie wózkiem
widłowym i dźwigiem

- powierzchnia malowana proszkowo, kolor niebieski.
2) Wspólny słownik zamówień (CPV): 34.92.84.80 - 6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
3) Termin wykonania zamówienia: W dniach 17-25 czerwca 2013 r.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
2. Kontenery magazynowe 4 szt. (część Nr 2)
Charakterystyka:
- wymiary zewnętrzne – 4000 x 2200 x 2200 mm
- wymiary wewnętrzne – 3840 x 2000 x 2000 mm
- kontener wykonany z ocynkowanej blachy trapezowej o grubości 0,75 mm
- profile nośne wykonane z blachy ocynkowanej o grubości min. 2 mm
- podłoga drewniana o grubości 35 mm
- obciążenie podłogi – do 500 kg/m2
- kontener wyposażony w drzwi 2-skrzydłowe z zamkiem na ścianie czołowej
- otwór wejściowy przy otwartych drzwiach 1930 mm x 1930 mm
- konstrukcja użebrowana przystosowana do przemieszczania dźwigiem lub wózkiem widłowym
- dostawa w wersji składanej wraz z montażem (skręcaniem) na placu wskazanym przez
zamawiającego
2) Wspólny słownik zamówień (CPV): 34.92.84.80 - 6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
3) Termin wykonania zamówienia: W dniach 17-25 czerwca 2013 r.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
3. Pojemniki (część Nr 3)
Charakterystyka
a) Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych, segregacja szkła, pojemność 1100 l, kolor zielony,
prostokątne wg normy PN/EN 840, wykonane z blachy 1,5 ÷ 2 mm, ocynkowane ogniowo, na 4
kółkach skrętnych z hamulcem, na przodzie pojemnika nadruk SZKŁO, 2 otwory wrzutowe, ilość
pojemników – 3 szt.
b) Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych, segregacja tworzyw sztucznych, pojemność
1100 l, kolor żółty, wg normy PN/EN 840 na rogach kątowniki, boki wypełnione siatką o średnicy
4 mm, oczko 50 x 50 mm, pokrywa siatkowa, ocynkowane ogniowo, na 4 kółkach skrętnych
z hamulcem, na przodzie pojemnika nadruk PLASTIK, 2 otwory wrzutowe, ilość pojemników –
3 szt.
c) Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych, segregacja papieru, pojemność 1100 l, kolor
niebieski, prostokątne wg normy PN/EN 840, wykonane z blachy 1,5 ÷ 2 mm, ocynkowane
ogniowo, na 4 kółkach skrętnych z hamulcem, na przodzie pojemnika nadruk PAPIER, 1 otwór
wrzutowy, ilość pojemników – 2 szt.
d) Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych, segregacja odzieży i tekstyliów, pojemność 1100 l,
kolor beżowy, prostokątne wg normy PN/EN 840, wykonane z blachy 1,5 ÷ 2 mm, ocynkowane
ogniowo, na 4 kółkach skrętnych z hamulcem, na przodzie pojemnika nadruk ODZIEŻ, 1 otwór
wrzutowy, ilość pojemników – 2 szt.
e) Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych biodegradowalnych, pojemność 1100 l, kolor
brązowy, prostokątne wg normy PN/EN 840, wykonane z blachy 1,5 ÷ 2 mm, ocynkowane
ogniowo, na 4 kółkach skrętnych z hamulcem, na przodzie pojemnika nadruk BIO, pokrywa górna
dzielona dwuczęściowa, ilość pojemników – 2 szt.
2) Wspólny słownik zamówień (CPV): 34.92.84.80 - 6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
3) Termin wykonania zamówienia: W dniach 17-25 czerwca 2013 r.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
B. Nowodworska

Z up. Burmistrza
mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca – Pełnomocnik Burmistrza

GKiM.271.9.2013
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych
( tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późń. zm.)
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. (56) 684-10-24, (56) 684-15-79
fax 056 684 10 71
www.kowalewopomorskie.ornet.pl
a-mail: um.kowalewo@wp.pl
Godziny urzędowania: 8:00- 15:00
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 759, z późn. zm.)
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.kowalewopomorskie.ornet.pl
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również odebrać bezpłatnie w Referacie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy
ul. Św. Mikołaja 5 ( pok. nr 6 ).
3.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących pojemników i kontenerów:
3.2.1 Kontenery – pojemniki wielkogabarytowe (część nr 1)
a) Kontener do przewożenia ciężkich materiałów takich jak gruz, popiół – 2 szt.
Charakterystyka:
- dopuszczalna masa całkowita – 12.000 kg
- ładowność – ok. 10.500 kg
- pojemność ładunkowa – ok. 7,5 m3
- długość kontenera wewnątrz – 4500 ÷ 4600 mm
- szerokość kontenera wewnątrz – 2300 ÷ 2400 mm
- wysokość ścian kontenera wewnątrz – 680 ÷ 720 mm
- wymiary gabarytowe długość / szerokość – do 5050 / 2550 mm
- grubość blachy podłogi / ścian – 6 / 4 mm
- rozstaw podłużnic – 1060 mm
- wysokość ucha zaczepu – 1450 mm
- drzwi tylne 1-skrzydłowe otwierane do dołu, na bok bądź uchylne do góry
- konstrukcja użebrowana, zabezpieczona farbą antykorozyjną oraz nawierzchniową kolor
stalowy, przystosowana do przewozu typowymi hakowcami
- wykonanie zgodnie z normą DIN 30722
- wyposażenie dodatkowe – zwijana plandeka
b) Kontener do przewożenia odpadów budowlanych – 1 szt.
Charakterystyka:
- dopuszczalna masa całkowita – 12.000 kg

- ładowność – ok. 10.500 kg
- pojemność ładunkowa – ok. 15 m3
- długość kontenera wewnątrz – 4500 ÷ 4600 mm
- szerokość kontenera wewnątrz – 2300 ÷ 2400 mm
- wysokość ścian kontenera wewnątrz – 1400 ÷ 1450 mm
- wymiary gabarytowe długość / szerokość – 5050 / 2550 mm
- grubość blachy podłogi / ścian – 6 / 3 mm
- rozstaw podłużnic – 1060 mm
- wysokość ucha zaczepu – 1450 mm
- drzwi tylne 2-skrzydłowe ryglowane centralnie
- konstrukcja użebrowana, zabezpieczona farbą antykorozyjną oraz nawierzchniową kolor zielony
przystosowana do przewozu typowymi hakowcami
- wykonanie zgodnie z normą DIN 30722
- wyposażenie dodatkowe – zwijana plandeka
c) Palety przemysłowe metalowe – 3 szt.
Charakterystyka:
- konstrukcja z otwieranym bokiem umożliwiającym łatwiejsze wkładanie i wyjmowanie
zawartości
- długość – 1200 mm
- szerokość – 800 mm
- wysokość – 600 mm
- nośność – 1000 kg
- konstrukcja umożliwiająca paletowanie (warstwowanie) oraz przemieszczanie wózkiem
widłowym i dźwigiem
- powierzchnia malowana proszkowo, kolor niebieski.
3.2.2 Kontener magazynowy – 4 szt. (część nr 2)
Charakterystyka:
- wymiary zewnętrzne – 4000 x 2200 x 2200 mm
- wymiary wewnętrzne – 3840 x 2000 x 2000 mm
- kontener wykonany z ocynkowanej blachy trapezowej o grubości 0,75 mm
- profile nośne wykonane z blachy ocynkowanej o grubości min. 2 mm
- podłoga drewniana o grubości 35 mm
- obciążenie podłogi – do 500 kg/m2
- kontener wyposażony w drzwi 2-skrzydłowe z zamkiem na ścianie czołowej
- otwór wejściowy przy otwartych drzwiach 1930 mm x 1930 mm
- konstrukcja użebrowana przystosowana do przemieszczania dźwigiem lub wózkiem widłowym
- dostawa w wersji składanej wraz z montażem (skręcaniem) na placu wskazanym przez
zamawiającego
3.2.3 Pojemniki – charakterystyka: (część nr 3)
a) Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych, segregacja szkła, pojemność 1100 l, kolor zielony,
prostokątne wg normy PN/EN 840, wykonane z blachy 1,5 ÷ 2 mm, ocynkowane ogniowo, na 4
kółkach skrętnych z hamulcem, na przodzie pojemnika nadruk SZKŁO, 2 otwory wrzutowe, ilość
pojemników – 3 szt.
b) Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych, segregacja tworzyw sztucznych, pojemność
1100 l, kolor żółty, wg normy PN/EN 840 na rogach kątowniki, boki wypełnione siatką o średnicy 4
mm, oczko 50 x 50 mm, pokrywa siatkowa, ocynkowane ogniowo, na 4 kółkach skrętnych
z hamulcem, na przodzie pojemnika nadruk PLASTIK, 2 otwory wrzutowe, ilość pojemników –
3 szt.
c) Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych, segregacja papieru, pojemność 1100 l, kolor
niebieski, prostokątne wg normy PN/EN 840, wykonane z blachy 1,5 ÷ 2 mm, ocynkowane
ogniowo, na 4 kółkach skrętnych z hamulcem, na przodzie pojemnika nadruk PAPIER, 1 otwór
wrzutowy, ilość pojemników – 2 szt.

d) Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych, segregacja odzieży i tekstyliów, pojemność 1100 l,
kolor beżowy, prostokątne wg normy PN/EN 840, wykonane z blachy 1,5 ÷ 2 mm, ocynkowane
ogniowo, na 4 kółkach skrętnych z hamulcem, na przodzie pojemnika nadruk ODZIEŻ, 1 otwór
wrzutowy, ilość pojemników – 2 szt.
e) Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych biodegradowalnych, pojemność 1100 l, kolor
brązowy, prostokątne wg normy PN/EN 840, wykonane z blachy 1,5 ÷ 2 mm, ocynkowane
ogniowo, na 4 kółkach skrętnych z hamulcem, na przodzie pojemnika nadruk BIO, pokrywa górna
dzielona dwuczęściowa, ilość pojemników – 2 szt.
3.3 Ofertę należy złożyć na wykonanie następujących części zamówienia:
a) dostawa kontenerów – pojemników wielkogabarytowych, o których mowa w pkt 3.2.1. SIWZ
(część Nr 1)
b) dostawa kontenerów magazynowych, o których mowa w pkt 3.2.2 SIWZ (część Nr 2)
c) dostawa pojemników, o których mowa w pkt 3.2.3 SIWZ (część Nr 3)
Oferent może złożyć po jednej ofercie na każdą z podanych wyżej części.
Oferty rozpatrywane będą oddzielnie dla każdej części.
Nie przewiduje się rozpatrywania ofert obejmujących tylko wybrane pozycje z poszczególnych
częściach zamówienia.
3.4. Warunki realizacji zamówienia:
Wykonawca dostarczy pojemniki i kontenery w dniach 17-25 czerwca br. w miejsce na terenie
miasta Kowalewo Pomorskie wskazane przez Zamawiającego. Dokładną lokalizację Zamawiający
wskaże Wykonawcy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca br.
3.5 Wspólny Słownik Zamówień: 34928480 - 6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
3.6. Wymagania dotyczące gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Termin wykonania: W dniach 17-25 czerwca 2013 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:
5. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
przedstawi oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonania zamówienia.
2)posiadania wiedzy i doświadczenia – wykonawcy powinni przedstawić 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, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług lub dostaw polegających na
dostarczeniu pojemników lub kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o łącznej
ich wartości nie mniejszej niż 40.000 zł brutto.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3. Wykaz głównych usług winien zawierać informacje
dotyczące wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
Dowodami są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;

b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o których mowa wyżej.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia (załącznik nr 6).;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony
jeżeli Wykonawca, przedstawi oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.
5. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: wykonawców, którzy nie
spełniają w/w warunków oraz nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu
dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej
i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Ocena dokonywana
będzie wg. formuły spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie
wynikać, iż w/w warunki wykonawca spełnia.
Na podstawie art. 26 ut. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wezwie
wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub, którzy nie złożyli
pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać i wskazać
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane
usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert.
5.3 Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie:
1) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
2) zgodnie z art. 141 ustawy Pzp wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa
art. 366 Kodeksu cywilnego;
3) w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23
Pzp, wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego;
4) wykonawcy występujący wspólnie (w tym również wspólnicy spółki cywilnej) każdy oddzielnie,
nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, a także

muszą spełniać wymogi, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
5) w przypadku, gdy ofertę składa wspólnie kilku wykonawców, wszyscy wykonawcy muszą być
uprawnieni do przystąpienia do realizacji umowy – wszystkie wymagane dokumenty
i oświadczenia muszą być złożone przez każdego z wykonawców (chyba, że dotyczą warunków,
które mogą być spełnione łącznie przez te podmioty).
5.4 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art.
87 ust. 2 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy załączyć do oferty w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
6.1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
1) wykaz wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
2) 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 wykonane należycie;
Dowodami są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o których mowa wyżej.
2) Oświadczenie, o tym czy Wykonawca należy lub nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku
przynależności do grupy kapitałowej należy podać listę podmiotów wchodzących w jej skład.
6.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp,
należy przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 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, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
3) 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert,
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie 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- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert,
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, a w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 i pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert.
6) Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 4 pkt. 14 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów ( Dz. U. Nr 50, poz 331, ze zm.) W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do gruby
kapitałowej składa oświadczenie o braku przynależności do grup kapitałowych w rozumieniu
ustawy z dnia 16.02.2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.Nr 50, poz 331, ze zm.)
6.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. potwierdza odpowiednio, 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,
- 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- wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- 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 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Jeżeli w
miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wymienionych wyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6.4. Inne dokumenty:
1) Formularz oferty- stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;
2) Dowód wniesienia wadium;
3) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonawcy
ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy).
Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami:
7.1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest wówczas udzielić wyjaśnień

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert z zastrzeżeniem art.
38 ust. 1a i 1b Pzp.
7.2. Pytania należy kierować pisemnie, dopuszcza się przesłanie pytań faksem lub drogą
elektroniczną, pod warunkiem potwierdzenia ich pismem wysłanym na adres Zamawiającego.
Pytania wykonawców muszą być skierowane na adres:
Urząd Miejski w Kowalewie Pom.
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pom.
fax: 056 684-10-71
lub adres e – mail: um.kowalewo@wp.pl
7.3. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie wykonawcom,
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
oraz zamieszcza wyjaśnienie na stronie internetowej. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą
z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Pzp;
7.4. Oświadczenia i dokumenty, które wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty, należy
składać w formie pisemnej;
7.5.Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest p. Henryk
Skowroński – Główny Specjalista ds. gospodarczych w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pom.
z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 5, pokój nr 5, I piętro (pawilon sportowy)
tel. 056 684-15-79 wew. 55, fax. 056 684-10-71
e – mail: um.kowalewo@wp.pl
8. Wymagania dotyczące wadium.
Informacja na temat wadium: 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) w przypadku złożenia
oferty na realizację całego zamówienia. W przypadku złożenia oferty częściowej wysokość wadium
wynosi po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złoty 00/100) dla każdej części zamówienia.
Wykonawca wnosi wadium:
w pieniądzu, sposób przekazania: na konto Zamawiającego BS Kowalewo Pom. 58 9496 0008 0000
1720 2000 0052 lub w jednej z poniżej podanych form:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2007
Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
Odpowiedni dokument należy dołączyć do oferty.
Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
9. Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
10. Opis przygotowania oferty:
1. Przygotowanie oferty:
a) każdy oferent może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę obejmującą całość,
jedną lub dwie części zamówienia;
b) oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną
do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy. W
przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego

pełnomocnictwa;
c) wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez oferenta lub osoby upoważnione,
d) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których
mowa w treści niniejszej specyfikacji. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami
oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami;
e) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej;
f) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej
ofertę;
g)koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
h) oferta winna być sporządzona według wzoru „formularz ofertowy” stanowiącego załącznik nr 4
do niniejszej specyfikacji.
2. Ofertę (zamkniętą w kopercie) należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu lub drugiej
zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego. Koperta winna być zaadresowana:
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
oraz oznaczona: „Przetarg nieograniczony na dostawę pojemników i kontenerów do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kowalew ie Pomorskim ”.
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące
wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nie otwarcie w trakcie
sesji otwarcia ofert.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
11.1 Miejsce i termin składania ofert- Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1,
pok. nr 2- do dnia 24.05.2013 r. do godziny 9:00
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone niezwłocznie wykonawcom.
11.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert- Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim,
ul. Św. Mikołaja 5 ( sala obrad) dnia 24.05.2013 r. o godz. 9:30
11.3. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po otwarciu ofert zostaną podane: nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także
informacje dotyczące ceny.
12. Opis sposobu obliczenia ceny:
Należy podać cenę jednostkową brutto poszczególnych pojemników i kontenerów. Cena oferty
uwzględnia wszystkie zobowiązania i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i
składniki związane z wykonaniem zamówienia. Do celów przetargowych należy podać cenę oferty
dla poszczególnych części oraz ogółem wg formularza ofertowego – załącznik nr 4.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
13. 1. Kryteria oceny ofert:
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie: cena – 100 %
13.2. Opis sposobu oceny ofert:
Ocena ofert zostanie przeprowadzona oddzielnie dla każdej z trzech części.
Najniższa cena za daną część (wartość brutto) – 100 pkt.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom przypisana
zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie) liczba punktów. Wynik będzie traktowany
jako wartość punktowa oferty.
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
[(Cn : Cb) x 100] x 100 %
Cn- cena najniższa
Cb- cena badana

13.3 Zasady określone w pkt 13 SIWZ dotyczą każdej części z osobna.
14. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
14.1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia
umowy w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
14.2. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze tę spośród
pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa
w art. 93 ust. 1 lub upłynie termin związania ofertą.
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Warunki umowy:
16.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcami, którzy przedłożyli najkorzystniejsze oferty
za każdą z trzech części z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
16.2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym
pismem.
16.3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zwartych w ofercie.
16.4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
specyfikacji.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
Stosuje się przepisy Działu VI Środki Ochrony Prawnej- Prawa zamówień publicznych ( tj. Dz.U.
z 2010 r. Nr 113, poz 759 z późn. zm.)
18. Opis części zamówienia.
W podmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych. Wykonawcy
mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia na jedną lub kilka części. Opis poszczególnych części
zamówienia znajduje się w dziale 3 SIWZ opis przedmiotu zamówienia.
19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
22. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
23. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
24. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
25. Ogłoszenia wyników przetargu
25.1. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej:
www.kowalewopomorskie.ornet.pl

25.2. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o
zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
26. Postanowienia końcowe:
26.1. Zasady udostępniania dokumentów:
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu
(jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez
uczestników postępowania.
26.2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;
2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;
3) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną
dokumenty;
4) zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,40 zł;
5) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie
godzin jego urzędowania.
26.3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks cywilny.
27. Wykaz załączników:
Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
3. Wykaz wykonanych usług.
4. Formularz ofertowy.
5. Projekt umowy.
6. Oświadczenie w związku z art. 26 ust. 2 b Pzp.
Sporządził: Beata Nowodworska
Sprawdził: Henryk Skowroński
Kowalewo Pom, dnia 13.05.2013 r.

specyfikację zatwierdził:
Z up. Burmistrza
mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca – Pełnomocnik Burmistrza

Załącznik Nr 1 do SIWZ
………………………………………
(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

Oświadczenie
o spełnieniu warunków art. 22 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników i kontenerów do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych w Kowalewie Pomorskim.
(imię i nazwisko) ……..…………..............……...….…………………………………….…………………..
reprezentujący firmę (nazwa i adres firmy):
...............................................................………………...............……………………………………………..
...............................................................…………………………...............…………………………………..

jako - upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze w imieniu reprezentowanej przez mnie firmy
na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej
ustawą oświadczam, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy:
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie i / lub polegam na wiedzy i doświadczeniu
innych podmiotów *,
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia i / lub polegam na potencjale technicznym,osobach zdolnych do wykonania
zamówienia *,
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie
zamówienia i / lub polegam na zdolnościach finansowych innych podmiotów *
* niepotrzebne skreślić

............................................................
data i miejscowość

............................................................
podpis oferenta

Zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
Załączniki :
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli dotyczy.

Załącznik Nr 2 do SIWZ
………………………………………
(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania art. 22 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Nazwa Oferenta ….........................................................................................................
….........................................................................................................
Adres................................................................................................................................

Oświadczam, że w stosunku do mnie / mojej firmy nie zachodzą podstawy do wykluczenia
z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę pojemników i kontenerów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w Kowalewie Pomorskim na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych.

............................................................
data i miejscowość

............................................................
podpis oferenta

Załącznik Nr 2a do SIWZ
………………………………………
(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania art. 22 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
dotyczące wyłącznie osób fizycznych

W związku z dyspozycją przepisu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych oświadczam, że w stosunku do mnie nie zachodzą podstawy do
wykluczenia z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę pojemników i kontenerów do punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w Kowalewie Pomorskim. , tj. nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono
upadłości.

............................................................
data i miejscowość

............................................................
podpis oferenta

Załącznik nr 3
Wykaz głównych wykonanych/wykonywanych usług lub dostaw,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
w zakresie niezbędnym w celu oceny spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia

Lp.

Przedmiot zamówienia

Wartość usługi

Daty wykonania i podmioty, na rzecz którego usługa
była wykonywana

Do niniejszego wykazu dołączamy …….. szt. dowodów potwierdzających, że wskazane i opisane wyżej usługi zostały
wykonane/są wykonywane (wybrać właściwą opcję) należycie.
………….........................................................................................
(data i podpis wykonawcy/ osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik Nr 4 do SIWZ
........................................................
Nazwa i adres firmy Oferenta

FORMULARZ OFERTY
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa pojemników i kontenerów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w
Kowalewie Pomorskim

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kowalewo Pomorskie

WYKONAWCA:
Adres
NIP
Regon
Numer telefonu/fax
internet http://
e-mail
Rodzaj pojemnika, pojemność i wymiary

Ilość

Cena
jenostkowa
netto

Cena jendostkowa
brutto

Wartość
łączna netto

Wartość łączna brutto

1 Kontenery – pojemniki wielkogabarytowe – część I

a) Kontener na gruz i popiół wg pkt 3.2.1a SIWZ
b) Kontenery do przewożenia odpadów
budowlanych wg pkt 3.2.1b SIWZ
c) palety przemysłowe metalowe wg pkt 3.2.1c
SIWZ
Razem a+b+c

2
1
3
x

x

x

2. Kontenery magazynowe – część II
1

a) kontenery magazynowe wg pkt 3.2.2 SIWZ
3. Pojemniki – część III
a) pojemnik segregacja szkła wg pkt 3.2.3a SIWZ
b) pojemnik segregacja tworzyw sztucznych wg
pkt 3.2.3b SIWZ
c) pojemnik segregacja papier wg pkt 3.2.3c SIWZ
d) pojemnik segregacja odzieży wg pkt 3.2.3 d
SIWZ
e) pojemnik – odpady biodegradowalne wg pkt
3.2.3 e SIWZ
Razem a+b+c+d+e
Ogółem wartość zamówienia 1+2+3
Termin realizacji zamówienia
Numer konta, na które ma nastąpić zwrot wadium
Oferta zawiera kolejno ponumerowane kartki tj.

4
3
3
2
2
2
x

x

x
x
w dniach 17-25 czerwca 2013 r.

x
x

od 1 do .........................
Zamawiający nie przewiduje rozpatrywania ofert obejmujących tylko wybrane pozycje z poszczególnych częściach zamówienia.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje,
potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku
wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych
w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.
5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie
stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
6. Oświadczenie o informacjach, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa:

2

…..........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
a) zakres .......................................................................................................................................................
b) zakres ........................................................................................................................................................
Dokumenty
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
1. ….....................................................................................
2. ….....................................................................................
3. ….....................................................................................
4. ….....................................................................................
5. ….....................................................................................
….….....................................................................................

....................................................................
(Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Umowa GKiM.272.9.2013 (projekt)
zawarta w dniu ..........................
pomiędzy Gminą Kowalewo Pom. reprezentowaną przez Burmistrza Miasta
Kowalewo Pom. - Andrzeja Grabowskiego działającego za pomocą Urzędu Miejskiego
w Kowalewie Pom. zwaną dalej „Zamawiającym”,
a …..................................................................................................................................
reprezentowanym przez …............................................................ zwanym dalej „Wykonawcą”.
Niniejsza umowa zawarta została w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr
113, poz. 759 z późn. zm.), na zadanie pn. Dostawa pojemników i kontenerów do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kowalewie Pomorskim
§1
1. Zamawiający zleca,a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Zakup wraz z dostawą
pojemników i kontenerów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kowalewie
Pomorskim.
2. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy (załącznik nr 1) oraz Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia (załącznik nr 2).

§2
1. W ramach zadania, o którym mowa w § 1 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
pojemników i kontenerów.
2. Kontenery – pojemniki wielkogabarytowe (część nr 1):
a) Kontener do przewożenia ciężkich materiałów takich jak gruz, popiół – 2 szt.
Charakterystyka:
- dopuszczalna masa całkowita – 12.000 kg
- ładowność – ok. 10.500 kg
- pojemność ładunkowa – ok. 7,5 m3
- długość kontenera wewnątrz – 4500 ÷ 4600 mm
- szerokość kontenera wewnątrz – 2300 ÷ 2400 mm
- wysokość ścian kontenera wewnątrz – 680 ÷ 720 mm
- wymiary gabarytowe długość / szerokość – do 5050 / 2550 mm
- grubość blachy podłogi / ścian – 6 / 4 mm
- rozstaw podłużnic – 1060 mm
- wysokość ucha zaczepu – 1450 mm
- drzwi tylne 1-skrzydłowe otwierane do dołu, na bok bądź uchylne do góry
- konstrukcja użebrowana, zabezpieczona farbą antykorozyjną oraz nawierzchniową kolor
stalowy, przystosowana do przewozu typowymi hakowcami
- wykonanie zgodnie z normą DIN 30722
- wyposażenie dodatkowe – zwijana plandeka
b) Kontener do przewożenia odpadów budowlanych – 1 szt.
Charakterystyka:
- dopuszczalna masa całkowita – 12.000 kg
- ładowność – ok. 10.500 kg
- pojemność ładunkowa – ok. 15 m3

- długość kontenera wewnątrz – 4500 ÷ 4600 mm
- szerokość kontenera wewnątrz – 2300 ÷ 2400 mm
- wysokość ścian kontenera wewnątrz – 1400 ÷ 1450 mm
- wymiary gabarytowe długość / szerokość – 5050 / 2550 mm
- grubość blachy podłogi / ścian – 6 / 3 mm
- rozstaw podłużnic – 1060 mm
- wysokość ucha zaczepu – 1450 mm
- drzwi tylne 2-skrzydłowe ryglowane centralnie
- konstrukcja użebrowana, zabezpieczona farbą antykorozyjną oraz nawierzchniową kolor zielony
przystosowana do przewozu typowymi hakowcami
- wykonanie zgodnie z normą DIN 30722
- wyposażenie dodatkowe – zwijana plandeka
c) Palety przemysłowe metalowe – 3 szt.
Charakterystyka:
- konstrukcja z otwieranym bokiem umożliwiającym łatwiejsze wkładanie i wyjmowanie
zawartości
- długość – 1200 mm
- szerokość – 800 mm
- wysokość – 600 mm
- nośność – 1000 kg
- konstrukcja umożliwiająca paletowanie (warstwowanie) oraz przemieszczanie wózkiem
widłowym i dźwigiem
- powierzchnia malowana proszkowo, kolor niebieski.
3. Kontener magazynowy – 4 szt. (część Nr 2)
Charakterystyka:
- wymiary zewnętrzne – 4000 x 2200 x 2200 mm
- wymiary wewnętrzne – 3840 x 2000 x 2000 mm
- kontener wykonany z ocynkowanej blachy trapezowej o grubości 0,75 mm
- profile nośne wykonane z blachy ocynkowanej o grubości min. 2 mm
- podłoga drewniana o grubości 35 mm
- obciążenie podłogi – do 500 kg/m2
- kontener wyposażony w drzwi 2-skrzydłowe z zamkiem na ścianie czołowej
- otwór wejściowy przy otwartych drzwiach 1930 mm x 1930 mm
- konstrukcja użebrowana przystosowana do przemieszczania dźwigiem lub wózkiem widłowym
- dostawa w wersji składanej wraz z montażem (skręcaniem) na placu wskazanym przez
zamawiającego
4. Pojemniki – charakterystyka (część Nr 3):
a) Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych, segregacja szkła, pojemność 1100 l, kolor zielony,
prostokątne wg normy PN/EN 840, wykonane z blachy 1,5 ÷ 2 mm, ocynkowane ogniowo, na 4
kółkach skrętnych z hamulcem, na przodzie pojemnika nadruk SZKŁO, 2 otwory wrzutowe, ilość
pojemników – 3 szt.
b) Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych, segregacja tworzyw sztucznych, pojemność
1100 l, kolor żółty, wg normy PN/EN 840 na rogach kątowniki, boki wypełnione siatką o średnicy 4
mm, oczko 50 x 50 mm, pokrywa siatkowa, ocynkowane ogniowo, na 4 kółkach skrętnych
z hamulcem, na przodzie pojemnika nadruk PLASTIK, 2 otwory wrzutowe, ilość pojemników –
3 szt.
c) Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych, segregacja papieru, pojemność 1100 l, kolor
niebieski, prostokątne wg normy PN/EN 840, wykonane z blachy 1,5 ÷ 2 mm, ocynkowane
ogniowo, na 4 kółkach skrętnych z hamulcem, na przodzie pojemnika nadruk PAPIER, 1 otwór
wrzutowy, ilość pojemników – 2 szt.
d) Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych, segregacja odzieży i tekstyliów, pojemność 1100 l,
kolor beżowy, prostokątne wg normy PN/EN 840, wykonane z blachy 1,5 ÷ 2 mm, ocynkowane

ogniowo, na 4 kółkach skrętnych z hamulcem, na przodzie pojemnika nadruk ODZIEŻ, 1 otwór
wrzutowy, ilość pojemników – 2 szt.
e) Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych biodegradowalnych, pojemność 1100 l, kolor
brązowy, prostokątne wg normy PN/EN 840, wykonane z blachy 1,5 ÷ 2 mm, ocynkowane
ogniowo, na 4 kółkach skrętnych z hamulcem, na przodzie pojemnika nadruk BIO, pokrywa górna
dzielona dwuczęściowa, ilość pojemników – 2 szt.
Uwaga: zakres umowy wynikać będzie z rozstrzygnięcia przetargu
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojemniki i kontenery, o których mowa w § 2
w terminie od 17 do 25 czerwca 2013 r. w miejsce na terenie miasta Kowalewo Pomorskie
wskazane przez Zamawiającego.
2. Dokładną lokalizację Zamawiający zobowiązany jest wskazać w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 10 czerwca 2013 r.
3. Komisyjny odbiór zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 5 dni od daty
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Z odbioru zostanie sporządzony protokół. Przy
odbiorze Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację techniczną, karty gwarancyjne
oraz certyfikaty i atesty.
§4
Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania
protokołu odbioru.
§5
1. Za zadanie, o którym mowa w § 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w
wysokości............................brutto (słownie:........................00/100) wraz z podatkiem VAT w
wysokości ustawowej.
2. Fakturę należy wystawić na:
Gminę Kowalewo Pomorskie
Pl. Wolności 1
87-410 Kowalewo Pom.
NIP 5030022196
3. Należność zostanie regulowana przez Zamawiającego w terminie 20 dni od daty przedłożenia
faktury VAT po wcześniejszym komisyjnym odbiorze pojemników i kontenerów.
4. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego należności w terminie podanym w ust. 3
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy;
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego.
3. W przypadku zwłoki w przystąpieniu do usunięcia lub usunięcia awarii w okresie gwarancji
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia
umownego, za każdy dzień zwłoki.

4. Kary, o których mowa w przedmiotowym paragrafie podlegają sumowaniu.
5. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość kar umownych, Zamawiający ma prawo
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
§7
1. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają numery identyfikacji podatkowej:
a) Zamawiający
- NIP 5030022196
b) Wykonawca
- NIP …........................................
§8
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późń.zm.) i ustawa z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
§9
Wszelkie spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu
właściwemu sądowi.
§ 10
Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej za zgodą obydwu Stron.
§ 11
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik Nr 6
Dotyczy okoliczności wymienionych w art. 26 ust. 2 b Prawa zamówień publicznych.

Nazwa i adres lub pieczęć
składającego oświadczenie

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany zgodnie z art. 26 ust. 2 b Prawa zamówień publicznych oświadczam, że
zobowiązuję się do oddania do dyspozycji _____________________________________________
( tu wpisać nazwę i adres Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

zasoby niezbędne do wykonania zamówienia publicznego
pn.:______________________________________________________________________________
( tu wpisać nazwę zamówienia publicznego)

w postaci:________________________________________________________________________
( nazwa i rodzaj zasobu)

na czas realizacji zamówienia.
Ponadto oświadczam, że będę/nie będę uczestniczył w realizacji zamówienia.

_____________________________
Data i podpis składającego oświadczenie

