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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:287423-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Swarzędz: Usługi odśnieżania
2011/S 175-287423

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
Kontaktowy: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
Do wiadomości: Adam Talaga, Milena Klupś, Sylwia Grąbczewska
62-020 Swarzędz
POLSKA
Tel.  +48 616512406
E-mail: zamowienia@swarzedz.pl
Faks  +48 616512211
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://bip.swarzedz.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz wraz z materiałem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16
Główne miejsce świadczenia usług Drogi i ulice miasta i gminy Swarzędz.
Kod NUTS PL418

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:287423-2011:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@swarzedz.pl
http://bip.swarzedz.eu
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II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Zamówienie obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem - wraz z materiałem - dróg i ulic gminnych
i powiatowych na terenie miasta oraz gminnych na terenie gminy Swarzędz oraz tereny przystanków
autobusowych o łącznej długości 242,31 km. Zimowe utrzymanie jezdni to usuwanie śniegu, zapobieganie oraz
likwidowanie śliskości zimowej.
1. Zakres zamówienia obejmuje:
— Odśnieżanie poprzez odpłużanie jezdni przy zastosowaniu pługów czołowych zamontowanych na
samochodach ciężarowych bądź piaskarkach,
— Usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie jezdni przy zastosowaniu mieszanki piasku i soli:
2a. przy temperaturze do minus 12 ºC – mieszanka 75 % pisku, 25 % soli,
2b. przy temperaturze poniżej minus 12 ºC – mieszanka 50 % pisku, 50 % soli,
2c. drogi w III standardzie – tylko piasek.
— Wywóz spryzmowanego śniegu na teren parkingu przy ul. Kosynierów/Św. Marcin lub przy wysypisku w
Rabowicach,
— Ręczne odgarnięcie pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów,— Doczyszczanie ręczne z
błota pośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowej jezdni w strefie przejść dla pieszych,
— Usuwanie na bieżąco zmarzliny wokół wpustów ulicznych w celu spływu z jezdni wody powstałej z
topniejącego śniegu,
— Stałe patrolowanie dróg w celu bieżącej oceny skuteczności podejmowanych działań i zastosowanych
technologii, korygowania tras przejazdu dróg oraz niezwłocznej reakcji na wystąpienie lokalnej śliskości,
— Utrzymanie stałego dyżuru dyspozytorskiego pracującego w ruchu ciągłym, stała obserwacja stanu pogody i
analiza danych ze stacji pogodowych i Biura Prognoz IMiGW pod kątem podejmowanych działań.
2. Zestawienie długości dróg wg załącznika do SIWZ.
3. Jednostki upoważnione przez Zamawiającego do zgłaszania konieczności przystąpienia do usuwania
śliskości zimowej (wyłącznie po odnotowaniu każdego zgłoszenia):
Pracownicy Biura Ochrony Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz w godzinach popołudniowych i nocnych każdego
dnia roboczego oraz w soboty, niedziele i święta.
Pracownicy Przedsiębiorstwa Wielobranżowego WIRAŻ-BUS w Garbach (przedsiębiorstwo świadczące usługi
komunikacji autobusowej dla Gminy Swarzędz),
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Swarzędzu,
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Swarzędzu,
Straż Pożarna w Swarzędzu.
Odśnieżanie należy wykonać zgodnie z odpowiednim standardem odśnieżania w zależności od kategorii
odśnieżanej drogi lub ulicy. Szczegóły zamówienia w Specyfiikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90620000, 90630000, 14200000, 14400000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8) Podział na części
Nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
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II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres
Zamówienie obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem - wraz z materiałem - dróg i ulic gminnych
i powiatowych na terenie miasta oraz gminnych na terenie gminy Swarzędz oraz tereny przystanków
autobusowych o łącznej długości 242,31 km. Zimowe utrzymanie jezdni to usuwanie śniegu, zapobieganie oraz
likwidowanie śliskości zimowej.
Bez VAT 1 130 165,97 PLN

II.2.2) Opcje
Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 6 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 22000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa
tysiące zł).

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie - zgodnie z treścią
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy liczone według
jednostkowej stawki ryczałtowej w złotych za zimowe utrzymanie 1 km ulicy lub drogi na terenie miasta i gminy
Swarzędz wraz z materiałem.
Strony ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty
określonej w budżecie gminy na rok 2011 i 2012.
Za wykonanie prac będących przedmiotem niniejszej umowy oraz za zapewnienie wszystkich materiałów
dostarczonych przez Wykonawcę, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz za wykonywanie
wszelkich innych obowiązków wynikających z Umowy, Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie
w wysokości określonej na podstawie sumy raportów dziennych w poszczególnych miesiącach oraz cen
jednostkowych. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi fakturami częściowymi miesięcznymi podzielonymi na
drogi gminne i drogi powiatowe. Faktury muszą zawierać ilość kilometrów, które były utrzymywane w danym
okresie wraz z podaniem nazw ulic i miejscowości.
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane w oparciu o zaakceptowane przez zamawiającego zestawienia
prac wykonanych w danym miesiącu, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.
Należność finansowa zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę
płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia do siedziby
Zamawiającego wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru - zestawieniem prac.
Ceny jednostkowe nie mogą ulec zwiększeniu.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 ustawy, Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty:
1)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 2); – w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument
oddzielnie;
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, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych, oświadczenie w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie.
3)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 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 —
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4)aktualne zaświadczenia 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;
5)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;
6)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 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.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączącego
go z nimi 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 wykonywaniu zamówienia.
Informacje pozostałe oraz dla Wykonawców z poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się stosownych dokumentów 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.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
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organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kwestię
dokumentów składanych na potwierdzenie w/w faktów określa §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ.U Nr. 226, poz. 1817 z 2009r.).
(Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
1)pkt 2—4 i pkt 6 — składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2)pkt 5 — składa 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 ustawy.
Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1. lit. b, powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące 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, o których mowa w pkt 1), 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. Przepis pkt. 2) stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów,
o których mowa w kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty).
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków zamawiający żąda następujących dokumentów:
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1)Oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
(zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 do SIWZ);
2)Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM
NR 3 i Rozdziałem nr 1 pkt 4.1 SIWZ) 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, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3)Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu
realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM
NR 4 do SWIZ)
4)Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania
zamówienia - jeżeli dotyczy (w przypadku gdy Wykonawca będzie dysponował takim potencjałem technicznym -
zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ);
Ponadto zamawiający żąda:
1)Wypełnionego i podpisanego Druku Oferty (zgodnie z załączonym formularzem – Rozdział 4 SIWZ);
2)Pełnomocnictwa dla jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3)Upoważnienia do podpisania oferty – jeżeli ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
1)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładaj
obowiązek ich posiadania. Wystarczające jest złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
2)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia:
a)wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: dwie usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg i ulic o
wartości co najmniej 350 000,00 PLN brutto łącznie, potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały wykonane
należycie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej: dwie usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg i ulic o wartości co najmniej 350000,00 zł brutto
łącznie, potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie. Ponadto należy załączyć Wykaz
wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat zamówień zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz oświadczenie
zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów/oświadczeń
złożonych wraz z ofertą, w skali spełnia / nie spełnia (złożonych przez Wykonawców a wymaganych przez
zamawiającego dokumentów i oświadczeń – zgodnie z Specyfikacją istotnych warunków zamówienia –
Rozdział 3 SIWZ: Wykaz wymaganych dokumentów).
3)dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Dysponują co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami:
— pługopiaskarka z GPS* - 5 szt.
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— samochód ciężarowy z pługiem czołowym z GPS* –2 szt.
(*GPS – system pozycjonowania pojazdów wraz z przebiegiem trasy odśnieżania).
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują odpowiednim potencjałem
technicznym:
Dysponują co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami:
— pługopiaskarka z GPS* - 5 szt,
— samochód ciężarowy z pługiem czołowym z GPS* –2 szt.
(*GPS – system pozycjonowania pojazdów wraz z przebiegiem trasy odśnieżania).
Wykonawca zobligowany jest złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1, 4 i 5 (jeżeli dotyczy).
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów/oświadczeń
złożonych wraz z ofertą, w skali spełnia / nie spełnia (złożonych przez Wykonawców a wymaganych przez
zamawiającego dokumentów i oświadczeń – zgodnie z Specyfikacją istotnych warunków zamówienia –
Rozdział 3 SIWZ: Wykaz wymaganych dokumentów).
4)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wystarczające jest złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
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 nimi 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.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Nie

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi
Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

BZP.271-30/2011
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IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 18.10.2011 -
10:00
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.10.2011 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 18.10.2011 - 10:30
Miejsce
Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, Rynek 1,62-020 Swarzędz, pok. 410.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Nie

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.4.2012 roku - według
bieżących potrzeb zamawiającego.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587801
Faks  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1.Odwołanie przysługuje wyłacznie od niezgodnej
z przepisami ustawy czynnosci zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynnosci, do której zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie ustawy.
Odwołanie wnosi sie:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób okreslony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartosc zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób okreslony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli
zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartosc zamówienia jest mniejsza niż kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec tresci ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowien specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi sie w
terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartosc zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówien Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartosc zamówienia jest mniejsza niż kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynnosci innych niż okreslone w ust. 1 i 2 wnosi sie:
1) w przypadku zamówien, których wartosc jest równa lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu należytej
starannosci można było powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia;
2) w przypadku zamówien, których wartosc jest mniejsza niż kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu należytej starannosci
można było powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiajacy nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiazku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi sie nie pózniej niż w
terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w
trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej reki albo zapytania o cene - ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiajacy:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej reki;
3) 1 miesiaca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiajacy:
a) nie zamiescił w Biuletynie Zamówien Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamiescił w Biuletynie Zamówien Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej reki albo
zapytania o cene.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Tel.  +48 224587801
Faks  +48 224587800

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
7.9.2011


