
Ornontowice: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY W GMINIE ORNONTOWICE

Numer ogłoszenia: 154584 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Zasobami Gminy , ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice, 

woj. śląskie, tel. 032 2354545, faks 032 2354545.

Adres strony internetowej zamawiającego: zgzg@op.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Gospodarki Zasobami Gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE 

ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ 

MIESZKAŃCY W GMINIE ORNONTOWICE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy w Gminie Ornontowice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 11 do 

SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.12.00-4, 90.51.13.00-5, 

90.51.20.00-9, 90.53.30.00-2, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000 zł.Słownie 

złotych: dziesięć tysięcy. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych,gwarancjach ubezpieczeniowych, 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 (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi 

zmianami). Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 16.05.2014 r. o godzinie 10:00. Wadium wnoszone 

w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujące konto: Urząd Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 

Strona 1 z 7

2014-05-08file:///J:/przetarg_odpady_2014_aktualne_2/154584-2014.html



26a, 43-178 Ornontowice Orzesko Knurowski Bank Spółdzielczy w Knurowie O/Ornontowice 28 8454 1053 

2001 0011 0695 0009 Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki 

pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. Wadium wnoszone w 

postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się 

zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył 

integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co 

pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). Zamawiający zwróci wniesione wadium 

wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który 

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia 

wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego 

oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym 

przez Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, 

może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, jeżeli 

Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w 

ofercie, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie 

na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej 

na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), gospodarowaniu 

odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), zbieraniu zużytego sprzętu zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155),W celu wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć wraz z ofertą, informację o nadanym numerze rejestrowym w zakresie 

posiadanego wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, oświadczenie o posiadanym wpisie do rejestru działalności 

regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Ornontowice w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraz z podaniem numeru 

rejestrowego (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ), zezwolenie na transport 

odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach. Ocena 

spełniania warunków dokonywana będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia.
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III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonał 2 usługi polegającą/ce na odbieraniu odpadów komunalnych i/lub 

prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów (tj. odbieranie odpadów zbieranych do 

oddzielnych, specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników i/lub worków) na 

kwotę min.  500 000 zł brutto rocznie. W celu wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć wraz z ofertą, wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane. Pod pojęciem głównych usług Zamawiający rozumie usługi polegające 

na odbieraniu odpadów komunalnych i/lub prowadzeniu selektywnej zbiórki 

odpadów, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia opisanego powyżej, dowody dotyczące głównych usług 

wymienionych w wykazie, określające, że usługi wykazane w wykazie zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są, 

poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych do usług 

okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zamówień na 

usługi - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej 

mowa. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi, 

wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W razie konieczności, 

szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio powyżej, budzą 

wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu 

wynika, ze zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, 

Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 

którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych 

informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. Ocena spełniania 

warunków dokonywana będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie 

dysponować samochodami specjalistycznymi, spełniającymi wymagania 

techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi 

przepisami szczególnymi. Samochodami wyposażonymi w system monitoringu 

bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe 

zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i 

miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku 

odpadów umożliwiający weryfikację tych danych, w ilości co najmniej 2 

samochodami śmieciarkami do odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach o 

pojemności od 120l do 1100l, 1 samochodem - śmieciarką do odbioru odpadów 
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gromadzonych w pojemnikach o pojemności od 120l do 1100l umożliwiającym 

odbiór odpadów z drugiej oraz kolejnych linii zabudowy mieszkaniowej (tonaż 

samochodu umożliwiający łatwość manewrowania w miejscach zwartej zabudowy i 

oddalonej od drogi publicznej), 1 samochodem przystosowanym do odbioru 

odpadów wielkogabarytowych lub odpadów umieszczonych w workach,1 

samochodem przystosowanym do odbioru odpadów umieszczonych w workach 

umożliwiającym odbiór tych odpadów z drugiej oraz kolejnych linii zabudowy 

mieszkaniowej (tonaż samochodu umożliwiający łatwość manewrowania w 

miejscach zwartej zabudowy i oddalonej od drogi publicznej), 1 samochodem 

samozaładowczym z systemem HDS, 2 samochodami o zabudowie hakowej lub 

bramowej. Wyżej wymieniona ilość sprzętu jest ilością minimalną, faktyczna ilość 

sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z 

rzeczywistych potrzeb, tak aby odpady komunalne z terenu Gminy Ornontowice 

były na bieżąco odbierane i zagospodarowane. W celu wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć wraz z ofertą, wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń 

technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z 

informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 6 do SIWZ. 

Wykonawca musi posiadać odpowiednio usytuowaną i wyposażoną bazę 

magazynowo - transportową - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 11.01.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W celu 

wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą, oświadczenie o posiadaniu 

bazy magazynowo - transportowej - załącznik nr 7 do SIWZ. Ocena spełniania 

warunków dokonywana będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w 

wysokości nie mniejszej niż 300 000 zł. W celu wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć wraz z ofertą, informację banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca wskazując 

spełnianie warunku, o którym mowa pkt 2.4., polega na zasobach innych 

podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia 

dokumentów, o których mowa w pkt 2.4.1 niniejszego rozdziału, dotyczącej tych 

podmiotów. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić 

dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego 

wyżej warunku, może przedstawić inne dokumenty, które w wystarczający sposób 

potwierdzają spełnianie opisanego warunku (art. 26 ust. 2c ustawy). Ocena 

spełniania warunków dokonywana będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia.
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III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 

zezwolenia lub licencje;

• 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 

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 wykonywane należycie;

• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub 

robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami;

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty 

dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) 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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• 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;
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• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert;

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym 

w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada:

III.4.3.1) 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;

III.4.3.2)

• 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;

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 

-11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
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• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, 

że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń-na formularzu oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

Kalkulację cenową - sporządzoną według załącznika nr 2 do SIWZ. Pełnomocnictwo ustanowione do 

reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

notarialnie. W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii 

potwierdzenia nadania przelewu. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy 

dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.zgzg.ornontowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki 

Zasobami Gminy, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice, pok. 413.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2014 

godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Zasobami Gminy, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice, 

pok. 413.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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