Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej 14 000 euro do 207 000 euro – usługi
znak: CM/01/2016

Białystok, dnia 16 marca 2016 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
/SIWZ/
Uwagi Ogólne
Załączniki określone w SIWZ należy wypełnić ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ,
bez dokonania w nich jakichkolwiek zmian. W przypadku, gdy jakaś część danego dokumentu (załącznika) nie
dotyczy Wykonawcy należy wpisać w tym miejscu „nie dotyczy”.
Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy i załączników zawartych w niniejszej SIWZ. Dopuszcza się
złożenie w ofercie formularzy i załączników sporządzonych przez Wykonawcę, jednakże treść formularzy i
załączników sporządzonych przez Wykonawcę musi odpowiadać treści formularzy i załączników zawartych w
niniejszej SIWZ.
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią SIWZ oraz wszelkimi zmianami
wprowadzanymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania. Oferty o treści niezgodnej z treścią SIWZ
będą odrzucane przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
Ewentualne wartości podane w dokumentach i oświadczeniach Wykonawcy w walutach innych niż PLN
będą przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy na bieżąco monitorowali zmiany dotyczące prowadzonego
postępowania na stronie internetowej Zamawiającego: www.polski-cmentarz.com/bialystok/ >>ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE.

Nazwa i adres Zamawiającego;

CMENTARZ MIEJSK W BIAŁYMSTOKU
ul. Władysława Wysockiego 63
15-168 Białystok
NIP 542-030-32-24
REGON 050037731
tel/fax: 85 6750912
e-mail: adam.sokolowski@onet.eu

zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM, zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Pzp” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ na:

”ODBIÓR ODPADÓW STAŁYCH NA ZLECENIE CMENTARZA MIEJSKIEGO
W BIAŁYMSTOKU UL. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO 63.”

Nazwa i kod zgodnie z CPV;
Główny przedmiot;
Dodatkowe przedmioty;

CPV 90511000-2
CPV 90512000-9

- Usługi wywozu odpadów
- Usługi transportu odpadów

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Odbiór odpadów stałych na zlecenie Cmentarza Miejskiego w Białymstoku ul. Władysława Wysockiego 63.
Przewidywana ilość odpadów do odbioru w okresie obowiązywania zamówienia wynosi około 10.000 m3 .
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Zakres prac obejmuje:
1. Wyposażenie w metalowe kontenery na odpady stałe, następujących cmentarzy będących w administrowaniu
Zamawiającego na terenie Gminy Białystok i Supraśl :
a/ Cmentarz Miejski, Białystok, ul. Władysława Wysockiego 63;
- *1 kontener o pojemności 7 m3
- 77 kontenerów /na kółkach/ o pojemności 1,1 m3
b/ Cmentarz Wojskowy, Białystok, ul.11 Listopada - 1 kontener /na kółkach/ o pojemności 1,1 m3,
c/ Cmentarz Wojenny, Białystok, ul. Ciołkowskiego - 1 kontener /na kółkach/ o pojemności 1,1 m3,
d/ Cmentarz Miejski, wieś Karakule, Gmina Supraśl;
- *3 kontenery o pojemności 7 m3,
- 6 kontenerów /na kółkach/ o pojemności 1,1 m3,
* (kontenery o pojemności 7 m3 winne być odkryte)
2. Opróżnianie kontenerów i wywóz odpadów z terenu cmentarzy będących w administrowaniu Zamawiającego.
Wykonawca ma obowiązek wynikający z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z
2013 r. poz. 21 ze zm.) dostarczyć odpady celem ich zagospodarowania do instalacji wskazanych w Uchwale Nr
XXII/172/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2016 r. (Dz.U.W.P. 2016, poz. 1052).
3. Ustawianie opróżnionych kontenerów w dotychczasowe miejsca.
4. Pozostawianie w czystości i porządku miejsc wokół kontenerów po załadunku odpadów.
5. Przewóz - w okresie jesiennym - liści zgromadzonych w dodatkowych kontenerach, pomiędzy cmentarzami
będącymi w administrowaniu Zamawiającego (tj. obiektami opisanymi w ust.1) celem zabezpieczenia
powierzchni kwater grzebalnych przed zamarznięciem.
II. TERMIN PŁATNOŚCI:
Zapłata za wykonaną usługę dokonywana będzie w przedziałach miesięcznych. Termin zapłaty liczony jest od
daty potwierdzającej dostarczenie faktury Zamawiającemu.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i obejmować będzie okres 24
miesięcy od daty podpisania umowy.
IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Cena oferty brutto musi być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Należy ją obliczyć zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z poźn.
zm.).
2. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za usługę odbioru odpadów,
łącznie z kosztami dowozu i dzierżawy kontenerów w okresie obowiązywania umowy.
3. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
4. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje wielkości określone w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ).
5. Zobowiązuje się Wykonawców do przeprowadzenia szczegółowej wizji lokalnej miejsca wykonywanych prac
celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z
Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji
zamówienia i stanu miejsca wykonywanych usług. Nie będą prowadzone żadne negocjacje w sprawie ceny.
6. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze
SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
7.1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od
wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
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a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, kosztów pracy, których
wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157,
poz. 1314);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
7.2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
7.3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
Uwaga:
W przypadku, gdy złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego – zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz
wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Dokumenty zawarte w ofercie:
1) formularz ofertowy – zał. Nr 1 do SIWZ,
2) dowód wniesienia wadium w kwocie 15.000 PLN,
3) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta
została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art.
23 ustawy,
4) oświadczenia i dokumenty o których mowa w Rozdziale VII i VIII niniejszej SIWZ.
2. Wykonawca musi przedstawić treść oferty odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta ma być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana
przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
5. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych
dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie
oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.
6. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
7. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (podpisuje osoba upoważniona do podpisywania oferty).
8. Każda zapisana strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów powinna być ponumerowana
kolejnymi numerami a wszystkie kartki oferty należy spiąć w sposób trwały.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą
ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w kopercie zawierającej nazwę i adres Wykonawcy i opisanej jak niżej:

CMENTARZ MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
ul. Władysława Wysockiego 63
15-168 Białystok
Oferta na: „ODBIÓR ODPADÓW STAŁYCH NA ZLECENIE CMENTARZA
MIEJSKIEGO W BIAŁYMSTOKU UL. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO 63.”
Nie otwierać przed dniem 24.03.2016 r. godz. 10:00.
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11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem
terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone wg takich
samych zasad jak składana oferta. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona napisem „Zmiana” lub
„Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian treści oferty po
upływie terminu składania ofert.
12. Oferty, oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne w trybie art. 96 ust. 3
ustawy, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych
informacji, że nie mogą być one udostępnione. Informacje zastrzeżone powinny być w sposób trwały
oddzielone i oznaczone jako część niejawna oferty.
13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
14. Zamawiający nie dopuszcza do powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale I
SIWZ podwykonawcom.
15. Składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne (dotyczy wspólników spółki cywilnej
oraz konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
2) Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i podpisany przez mocodawcę (osobę fizyczną
lub osoby reprezentujące osobę prawną).
3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako
reprezentant pozostałych - pełnomocnikiem.
4) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu
„nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie
6) Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA
TYCH WARUNKÓW:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art.
24 ust. 1 oraz spełniają warunki dotyczące:
a)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
w celu potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę;
1)

2)

3)

aktualnego zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze
zm.) wydanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku,
aktualnego zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 ze
zm.) wydanego przez Burmistrza Supraśla,
aktualnego wpisu do rejestru w zakresie transportu odpadów zgodnie z art. 49 ust. 1 oraz art. 52 ust. 1
pkt 8 ppkt a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) lub w
przypadku braku rejestru, aktualnego zezwolenia na transport odpadów zgodnie z art. 233 ustawy o
odpadach.
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b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
nie dotyczy
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
nie dotyczy
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien przedstawić:
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie niższą niż 200.000,- zł /słownie: dwieście tysięcy złotych złotych/.
Należy również dołączyć dokument potwierdzający opłacenie polisy.
Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mających na celu wykazanie spełniania przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, podane w walutach
obcych, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia
o niniejszym postępowaniu.
2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie
spełnia”.
3. Nie
spełnienie
z postępowania.

chociażby

jednego

warunku,

skutkować

będzie

wykluczeniem

Wykonawcy

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU:
1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust.
1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zał. Nr 2 do SIWZ,
2) aktualne zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) wydane
przez Prezydenta Miasta Białegostoku,
3) aktualne zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) wydane
przez Burmistrza Supraśla,
4) aktualny wpis do rejestru w zakresie transportu odpadów zgodnie z art. 49 ust. 1 oraz art. 52 ust. 1 pkt 8
ppkt a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) lub w przypadku
braku rejestru, aktualne zezwolenie na transport odpadów zgodnie z art. 233 ustawy o odpadach.
5) płaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na kwotę nie niższą niż 200.000,- zł /słownie: dwieście tysięcy złotych/. Należy również dołączyć
dokument potwierdzający opłacenie polisy.
6) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia – zał. Nr 4 do SIWZ.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. Nr 2 do SIWZ,
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, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych –
dodatkowo oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - zał. nr 2A do SIWZ.
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3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2, pkt. 5 ustawy
Pzp należy przedłożyć:
- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331 z późn. zm.) albo informację o
tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg załącznika 3 do SIWZ.
4. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 2 ppkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) 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 dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
VIII. INNE DOKUMENTY – DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W ROZDZIALE VII:
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokument określony w Rozdziale VII pkt 2
ppkt 2 oraz pkt 3.
2) każdy z członków konsorcjum powinien posiadać wymagane przepisami prawa zezwolenia w stosunku do
czynności, które będzie wykonywał w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, dotyczy dokumentów
określonych w Rozdziale VII pkt 1, ppkt 2-4.
3) warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, posiadania wiedzy i
doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej badane będą łącznie.
4) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VII pkt 1 ppkt 1
oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu określone w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 1 składa
pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w ich imieniu, bądź każdy
z Wykonawców oddzielnie.
2. Zgodnie z art. 26 ust 2b) i 2c) ustawy Pzp, 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 nimi stosunku. 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.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 15.000.- PLN /słownie: piętnaście tysięcy złotych/.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) 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
późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem (tj. w formie bezgotówkowej) na
rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. I Oddział w Białymstoku, Nr 33 1240 1154 1111 0010 3577 4258, a
dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający
uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego
4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w kasie Cmentarza Miejskiego w Białymstoku ul.
Władysława Wysockiego 63, 15-168 Białystok (oryginał), a potwierdzoną kopię złożonego dokumentu należy
załączyć do oferty.
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5. Wadium

musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert.

6. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie pkt 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego
stronie.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
X. WYMAGANIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj: Cmentarz Miejski w Białymstoku ul. Wysockiego 63
/pokój kierownika zakładu/ do dnia 24.03.2016 r., do godz. 09:45. Doręczenie oferty do innego miejsca niż
wskazane nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom, bez ich
otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj: Cmentarz Miejski w Białymstoku ul. Wysockiego 63
/pokój kierownika zakładu/ dnia 24.03.2016 r., o godz. 10:00. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta
jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.
5. Informacje, o których mowa w punkcie 3 doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni na sesji otwarcia
ofert, na ich wniosek.
XII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, za
wyjątkiem oświadczeń i dokumentów, które muszą być załączone do oferty, Zamawiający i Wykonawcy
przesyłają faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- adres do korespondencji: Cmentarz Miejski w Białymstoku, 15-168 Białystok, ul. Władysława Wysockiego 63
- nr faksu: 85/6750912
- adres poczty elektronicznej e-mail: adam.sokolowski@onet.eu
2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z
art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy, udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na stronie internetowej:
www.polski-cmentarz.com/bialystok/ - zakładka „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”.
Str. 7

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej 14 000 euro do 207 000 euro – usługi
znak: CM/01/2016

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może
zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana zostanie niezwłocznie przekazana Wykonawcom, którym przekazano
SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej, a jeżeli zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści
ogłoszenia – Zamawiający opublikuje w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy.
4. W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ powodować będzie konieczność wprowadzenia zmian do oferty,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
XIII. OSOBY UPRAWNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Osobą uprawioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest :
Adam Sokołowski, tel/fax (85) 6750912,
e-mail: adam.sokolowski@onet.eu
w siedzibie zakładu w dniach; pn – pt w godz. od 09:00 do 15:00
XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu, który trwa 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XV. KRYTERIA I TRYB OCENY OFERT:
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów
1) cena oferty – 96 %;
2) termin płatności faktur – 4 %.
2. W kryterium, o którym mowa w ust.1 pkt.1, oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny spośród
niepodlegających odrzuceniu, zgodnie z formułą:
Najniższa cena brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
Ilość punktów = -----------------------------------------------------------------------------------Cena brutto oferty badanej

× 96 pkt

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług , Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
4. W kryterium termin płatności faktur, o którym mowa w ust.1 pkt.2, Wykonawca otrzyma:
1) przy terminie
2) przy terminie
3) przy terminie
4) przy terminie
5) przy terminie

płatności faktur
płatności faktur
płatności faktur
płatności faktur
płatności faktur

do 10 dni
od 11 do 15
od 16 do 20
od 21 do 25
od 26 do 30

– 0 punktów;
dni – 1 punkt;
dni – 2 punkty;
dni – 3 punkty;
dni – 4 punkty.

5. Zamawiający będzie rozpatrywał termin płatności faktur maksymalnie do 30 dni.
6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów uzyskanych jako suma punktów
w kryteriach cena i termin płatności. Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do czterech miejsc po
przecinku.
7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej
oferty.
8. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej
oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2, dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści.
9. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki na podstawie art. 87 ust. 2, niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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XVI.

MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ NIE BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH.

XVII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH NA PODST. ART. 67 UST. 1
PKT 6 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
XVIII.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE:

PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY

W

TOKU

Wykonawcom a także innemu podmiotowi, którego interes w uzyskaniu danego zamówienia poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, przysługują następujące środki ochrony prawnej przewidziane ustawą:
1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180 - 198 ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie określonej w art. 180 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w formie i terminie określonym w art.
180 ust. 5 ustawy.
Terminy wnoszenia odwołania:
1) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia,
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej ,
3) odwołanie
wobec
czynności
innych niż
określone w pkt 1 i 2 wnosi się
w terminie
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie
określonej w art. 185 ust. 2 ustawy, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
postępowania odwoławczego nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie na piśmie lub ustnie do protokołu.
Wnosząc odwołanie Wykonawca zobowiązany jest wnieść wpis.

Wykonawcy

do

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
2. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a – 198g ustawy.
1) Na Orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu
okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
2) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
XIX. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1.

2.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.
Zamawiający prześle faksem lub drogą elektroniczną zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o zamówienie.
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3.

4.
5.

Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo żądać od
Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana, umowy
regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1a oraz 3a ustawy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 93 ust.1 ustawy.

XX. PROJEKT UMOWY:
1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z
załączonym projektem umowy - zał. Nr 5 do SIWZ.
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
XXI. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH I OFERT CZĘŚCIOWYCH:
XXII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE:
1.
2.
3.
4.

zawarcia umowy ramowej,
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
wypłaty zaliczek dla Wykonawców

XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) i przepisy
wykonawcze do tej ustawy.

KIEROWNIK
- ,, Adam Sokołowski

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:
1. Oferta - załącznik nr 1 do SIWZ
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu – złącznik nr 2 do SIWZ
3. Oświadczenie dla osób fizycznych - (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 2A do SIWZ
4. Informacja dotycząca grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SIWZ
5. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - załącznik nr 4 do SIWZ
6. Wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ
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