SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Krempna
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Gmina Krempna – Zakład Gospodarki Komunalnej w Krempnej
Adres: Urząd Gminy w Krempnej, 38-232 Krempna 85, tel/faks 134414045
Strona Internetowa: www.krempna.pl, www.bip.krempna.pl

KREMPNA, PAŹDZIERNIK 2010 r.

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów komunalnych segregowanych i nie
segregowanych zbieranych w workach oraz odbiór odpadów komunalnych
z kontenerów KP-7. Odbierane będą odpady komunalne z grupy 20 oznaczone
kodem: 20 01 01, 20 01 40, 20 02 03, 20 03 07, odpady opakowaniowe z grupy 15
oznaczone kodem: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07 oraz
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
2. Ilość przyjętych odpadów będzie każdorazowo potwierdzona przez Zleceniobiorcę
na odpowiednim druku wagowym, który będzie dołączany do wystawionej faktury.
Jednostką rozliczeniową jest 1 tona. Wywóz odpadów komunalnych będzie odbywał
się zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem dla Gminy Krempna. Odbiór
odpadów komunalnych z kontenerów KP – 7 odbywać się będzie na zgłoszenie. Ilość
odebranych odpadów komunalnych określa się na około 250 ton/rok. Podana ilość
odbioru odpadów 250 ton/rok stanowi wielkość orientacyjną i Zamawiający
zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów do wywozu. Nie będą
odbierane: odpady ciekłe, odpady o składzie niezgodnym z dokumentami
wymaganymi przy obrocie odpadami, odpady nieznanego pochodzenia, inne odpady
zaliczane do niebezpiecznych.
Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90511000-2 Usługi wywozu odpadów

III. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH:
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

IV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY
WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

VI. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE:
− Podmioty

występujące

wspólnie

ponoszą

solidarną

odpowiedzialność

za

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
− Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarciu umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do
podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność
z oryginałem wszystkich dokumentów,
− pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty
dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem,
W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa
regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin na jaki została
zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie
zamówienia.

VII.

INFORMACJA

DOTYCZĄCA

WALUT

OBCYCH,

W

JAKIM

DOPUSZCZA SIĘ PROWADZENIE ROZLICZEŃ Z ZAMAWIAJĄCYM:
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
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
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oświadczeń i dokumentów złożonych
przez Wykonawcę zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia – nie spełnia” w

następujący sposób:
1) W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający uzna
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na odbiór
odpadów komunalnych z terenu Gminy Krempna.

IX. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACJI, JAKIE
MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA

WARUNKÓW

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

ORAZ

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY:
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
a) koncesję, zezwolenie lub licencję
2. W ZAKRESIE POTWIERDZENIA NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY, NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:
− oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
− aktualny odpis z właściwego rejestru, 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.
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
Wykonawcy, określonym w pkt. 2.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzający, że:
− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

− 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
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
− nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie
wcześniej

niż

6

miesięcy

przed

upływem

terminu

składania

wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert.

X. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ:
1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ).
2. Pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika ono
z dokumentów zawartych w ofercie.
3. Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wymienione w pkt IX SIWZ.

XI.

INFORMACJE

ZAMAWIAJĄCEGO

O
Z

SPOSOBIE

WYKONAWCAMI

POROZUMIEWANIA
ORAZ

SIĘ

PRZEKAZYWANIA

DOKUMENTÓW:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub
za pomocą faksu 134414045 przy czym dokumenty przesłane faksem należy również
wysłać pocztą.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub
elektronicznie - każda strona na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Krzysztof Łaska – w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia, w godz. 7.00 do
15.00, nr tel. 134414299
b) Ewelina Turczyk – w zakresie procedur przetargowych, w godz. od 7.00 do 15.00, nr tel.
134414003, e-mail: turczyk@krempna.pl

3. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego
o przekazanie SIWZ (we wniosku należy podać nazwę i adres firmy, nr telefonu
faksu, e-mail, imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym
w sprawach dotyczących niniejszego postępowania, SIWZ można także odebrać
w siedzibie Zamawiającego w pokoju obok Urzędu Stanu Cywilnego, w godzinach
urzędowania Zamawiającego tj. od. godz. 7:00-15:00.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa
w pkt. 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza
na tej stronie.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem
terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej,
zamieszcza także na tej stronie.
8. Jeżeli w wyniku zamiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie
prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania
ofert i informuje o tym wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację
istotnych

warunków

internetowej.

zamówienia,

oraz

zamieszcza

informację

na

stronie

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Przy czym bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego
może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co
najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Ofertę

wraz

ze

wszystkim

załącznikami,

trwale

spiętą,

należy

złożyć

w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w taki sposób, aby nie można było zapoznać
się z jej treścią do czasu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana zgodnie
z poniższym wzorem:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Adresat:
GMINA KREMPNA, 38-232 KREMPNA 85
„Oferta na wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Krempna”- nie
otwierać przed 8.11.2010 r. do godz. 10:00

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Ofertę należy

sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załączniki do
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie strony oferty powinny
być ponumerowane.
4. Wszystkie formularze oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób
uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby podpisujące
dokumenty działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści
jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi
zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
5. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają
z instrukcji wydanych przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów
popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty również muszą być
parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
6. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia dokumenty. Dokumenty, których żąda Zamawiający,
muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. W przypadku, gdy złożona przez
Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co
do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii dokumentu.
7. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania,
muszą być one oznaczone klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” trwale spięte i dołączone do
oferty oddzielnie.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy w Krempnej, 38-232
Krempna 85, pokój nr 8 ( sekretariat), w terminie do dnia 8.11.2010 r. godz. 10:00
2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.
3. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
4. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy 38-232 Krempna 85 – pokój nr 7 dnia
8. 11.2010 r., godz. 10:15
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty a także informacje dotyczące cen.
7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Wykonawca

określa

cenę

za

wykonanie

zamówienia

poprzez

wskazanie

w formularzu oferty ceny netto. Do ceny netto będzie naliczony podatek VAT wg
obowiązujących przepisów.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu
Ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ

PRZY

WYBORZE

OFERTY,

WRAZ

Z

PODANIEM

ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie podlegających
odrzuceniu.
2. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Kryterium oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
4. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość
punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio –
proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na
podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100 pkt).
5. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu
kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

6. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejszą (proporcjonalnie mniejsza) liczba
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
Oferta o najniższej cenie
x 100
Oferta badana
8. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość
punktów.

XVIII.

INFORMACJE

O

FORMALNOŚCIACH,

JAKIE

ZOSTANĄ

DOEPŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
a) odpowiada wymaganiom określonym w ustawie,
b) odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania
i adresy adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa w pkt. 2 lit. a na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym
w swojej siedzibie.
4. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do
zawarcia umowy.
5. Umowa będzie zawarta przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę w terminie nie
krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, za wyjątkiem
sytuacji, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy.

XIX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY:
Zamawiający nie żąda od wybranego Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem nieważności.

XXI.

POUCZENIE

PRZYSŁUGUJĄCYCH

O

ŚRODKACH

WYKONAWCY

W

OCHRONY
TOKU

PRAWNEJ

POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI

Prawo zamówień publicznych

przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę

w wyniku

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Ze względu na wartość postępowania odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności :
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty
odwołującego.

