Ełk, dn. 22.02.2010r.

Znak sprawy ZP- ZMGK/01/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI
SZACUNKOWEJ PONIśEJ KWOTY OKREŚLONEJ NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

na realizację następującego zamówienia

„Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin Związku Międzygminnego
„Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku."

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
Edward Palczewski
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ROZDZIAŁ I ; INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
Opracowanie „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin Związku Międzygminnego
„Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku."
I. Zamawiający
Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" z siedzibą w Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2,
19-300 Ełk
NIP 8481719647
REGON 519625735
Nr telefonu 087 621 78 18
Nr faksu 087 621 78 17
Adres strony internetowej: www.zmgk.elk.pl
Adres e-mail: zmgk@um.elk.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek godz. 7.00 – 15.00.
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŜej kwot wynikających z art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr
223 poz.1655 z późn. zmianami).
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla
Gmin Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na lata 2010 - 2013 z
perspektywą do roku 2015.
Wykonawca w ramach tego zamówienia dokona aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na
lata 2006 – 2015 dla Gmin Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
obejmującego 12 samorządów, na podstawie odrębnych 8 Planów Gospodarki, które
obowiązują w:
a) Związku Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” (dotyczy powiatu ełckiego:
Miasto Ełk, Gminy: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy),
b) Gminie Kowale Oleckie,
c) Gminie Olecko,
d) Gminie Świętajno,
e) Gminie Wieliczki,
f) Gminie Dubeninki,
g) Gminie Gołdap,
h) Gminie Biała Piska.
W skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” wchodzą (gminy z powiatu
ełckiego) Miasto Ełk, Gmina: Ełk, Kalinowo, Stare Juchy, Prostki, (gminy z powiatu
oleckiego) Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki, (gminy z powiatu gołdapskiego)
Gołdap, Dubeninki oraz (powiatu piskiego) Biała Piska.
2. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla gmin Związku Międzygminnego
„Gospodarka Komunalna” na lata 2010-2013 winna spełniać wymagania określone w art. 14 i
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art. 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 z póŜn.
zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie
sporządzenia planów gospodarki odpadami zmienionego Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 333) i powinna zawierać
wszystkie elementy określone w obowiązujących przepisach.
3. Przedmiotowe opracowanie winno być zgodne z planami i programami wyŜszego rzędu.
4. Wykonawca przedstawi projekt aktualizacji planu do zaopiniowania zarządom jednostek
samorządu terytorialnego wyŜszego szczebla.
5. Wykonawca przeprowadzi procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.)
6. Ponadto Plan Gospodarki Odpadami powinien uwzględniać:
1) załoŜenia opracowanego w dniu 9 listopada 2009 r. Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.
Program został opracowany w ramach środków przyznanych z Ministerstwa Gospodarki w
ramach konkursu na realizację zadań wynikających z „Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”,
2) planowany system gospodarki odpadami wynikający ze Studium Wykonalności,
opracowanego na potrzeby realizacji projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” w ramach
przyznanej Pomocy Technicznej ze środków Funduszu Spójności,
7. W odniesieniu do gospodarki odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji Plan
Gospodarki Odpadami powinien uwzględniać wymagania ustawy o odpadach, ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wymagania określone w opracowaniu pt.
„Wytyczne Ministerstwa Środowiska dotyczące wymagań dla procesów kompostowania,
fermentacji i mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów (według stanu prawnego
na dzień 15 grudnia 2008 r.) i innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów
prawa.
8. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony w dwudziestu egzemplarzach w formie
papierowej i dwudziestu egzemplarzach na nośniku informatycznym CD.
9. Zamawiający ze swej strony zobowiązuje się do udostępnienia posiadanych materiałów
niezbędnych do wykonania planu, który Wykonawca zwróci po wykorzystaniu, w postaci:
1/ studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ Ełku”, które
swoim zasięgiem obejmuje obszar Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” i
zawiera:
a/ morfologię odpadów,
b/ program selektywnej zbiórki odpadów dla Związku Międzygminnego „Gospodarka
Komunalna”
c/ programy funkcjonalno-uŜytkowe dla następujących kontraktów budowlanych (Budowy
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Ełku; Budowy kwatery
odpadów balastowych przy ZUO w Siedliskach k/Ełku; Budowy Stacji przeładunkowej wraz z
Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach (Gmina Gołdap), Olecku,
Białej Piskiej realizowanych w ramach projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ Ełku”.
d/ dokumentację geologiczno – inŜynierską oraz dokumentację hydrogeologiczną wykonaną
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dla projektowanego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach“ z 2005 r.,
2/ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej
na: (Budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Ełku;
Budowie kwatery odpadów balastowych przy ZUO w Siedliskach k/Ełku; Budowie Stacji
przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach
(Gmina Gołdap), Olecku, Białej Piskiej.
3/ obowiązujących planów gospodarki odpadami poszczególnych gmin Związku.
Dokumenty wymienione w ppkt 1/ a - c opracowane zostały w 2008r. i sfinansowane w 75 %
ze środków Funduszu Spójności na podstawie Memorandum Finansowego nr
2002/PL/16/P/PA/013 na mocy Porozumienia o współfinansowaniu przygotowania
przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze
składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ Ełku” ze środków pomocy technicznej z Funduszu
Spójności nr 4040/2006 zawartego z NFOŚiGW.
10. Wykonawca prowadzi prace siłami i środkami własnymi.
11. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac.
12. Kody i nazwy zamówienia wg CPV:
71.31.30.00-5 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
IV. Części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
VI. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Podwykonawstwo
Zamawiający dopuszcza do realizacji zamówienia Podwykonawców.
VIII. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30
września 2010 roku.
Ustala się następujące etapy realizacji przedmiotu zamówienia
Etap I - przygotowanie pierwszej wersji dokumentacji do dnia 31 maja 2010 roku (1 egz. w
formie papierowej i 1 egz. na nośniku informatycznym CD.
Etap II - uzgodnienie treści dokumentacji z Zarządem Związku oraz konsultacje społeczne do
dnia 31 lipca 2010 roku,
Etap III - uzyskanie pozytywnej opinii Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz
Zarządów właściwych powiatów do dnia 30 września 2010 r.,
IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złoŜenie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1 (Zał. Nr 2 do SIWZ).
Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według
formuły spełnia /nie spełnia.
2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w wykonaniu w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym
przedmiot zamówienia, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te usługi
zostały wykonane naleŜycie (np. referencje).
Za usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,
uwaŜa się usługi polegające na opracowaniu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i/lub
Związku Międzygminnego i/lub Powiatu i/lub Województwa.
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iŜ
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.
Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według
formuły spełnia /nie spełnia.
3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złoŜenie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1 (Zał. Nr 2 do SIWZ).
Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według
formuły spełnia /nie spełnia.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadanie do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowanego personelu w tym:
- osobę posiadającą doświadczenie w opracowaniu samodzielnie lub kierowania zespołem
wykonującym takie opracowanie.
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iŜ 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.
Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według
formuły spełnia /nie spełnia.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złoŜenie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1 (Zał. Nr 2 do SIWZ).
Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według
formuły spełnia /nie spełnia.
X. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału oraz niepodlegania wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
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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 (zał. Nr 2 do SIWZ), naleŜy przedłoŜyć:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców (zał. Nr 4 do SIWZ), oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie.
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia (zał. Nr 7 do SIWZ), a takŜe zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
c) oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej
korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez
ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Zał. Nr 3 do SIWZ).
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ
3 miesiące 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 potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
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części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt X.2
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty potwierdzające, Ŝe:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
XI. INNE DOKUMENTY
1. Oferta na wykonanie zamówienia (Zał. Nr 1 do SIWZ).
2. Parafowany projekt umowy (Zał. Nr 5 do SIWZ ).
3.W przypadku korzystania z podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do złoŜenia
wypełnionego (Zał. Nr 6 do SIWZ).
4. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z
przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
XII. Zamawiający nie ogranicza moŜliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko
do wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby
niepełnosprawne.
XIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
KaŜdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później, niŜ do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert, na adres:
Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna”
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 19-300 Ełk,
Nr telefonu 087 621 78 18
Nr faksu 087 621 78 17
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaŜe wykonawcom którym przekazał
SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej www.zmgk.elk.pl.
Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo,
Korespondencja) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza
składanie Korespondencji za pomocą faksu. Dokument przesłany za pomocą faksu uwaŜa
się za złoŜony w terminie, jeŜeli jego treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu
i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
XIV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osoby upowaŜnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
1. W sprawach technicznych i proceduralnych
Bartosz Detkiewicz – Sekretarz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
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Tel. 087 621 78 18 godz. 07.00 – 15.00
XV. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu do
składania ofert.
XVI. Opis przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty
1.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
1.2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
1.3. Wykonawca moŜe złoŜyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
1.4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
1.5. JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela
wykonawcy, naleŜy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
1.6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o
których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
1.7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie
informacje oraz dane.
1.8 Dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginałów lub kserokopii (wykonanych z
oryginału) i potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do
podpisania oferty, za wyjątkiem oświadczeń, które naleŜy składać w oryginale i
pełnomocnictwa, które wymagane jest w formie oryginału bądź kopii poświadczonej przez
notariusza.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia oraz w
przypadku, podmiotów na których zasobach wykonawca będzie polegał, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawców lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
1.9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
1.10. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób
trwały zapobiegający moŜliwości dekompletacji zawartości oferty.
2. Oferta wspólna
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące
warunki:
2.1. Oferta winna być podpisana przez kaŜdego partnera lub upowaŜnionego przedstawiciela
/ partnera wiodącego.
2.2. UpowaŜnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga
podpisu prawnie upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z partnerów - naleŜy załączyć je do
oferty.
2.3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upowaŜniony do zaciągania zobowiązań i
płatności w imieniu kaŜdego na rzecz kaŜdego z partnerów oraz do wyłącznego
występowania w realizacji kontraktu.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienaleŜyte wykonanie zobowiązań.
3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
3.1. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w:
Związku Międzygminnym "Gospodarka Komunalna”, 19-300 Ełk,
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ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2 (sekretariat)
3.2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego
na adres:
Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna” 19-300 Ełk, ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 2
3.3. Oznakowane następująco:
Opracowanie „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin Związku Międzygminnego
„Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku."
Znak sprawy ZP- ZMGK/01/2010
XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty naleŜy składać w:
Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna”
19-300 Ełk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2 (sekretariat)
do dnia 2010-03-09 do godz. 11:00
W przypadku złoŜenia po terminie oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę.
Miejsce otwarcia ofert:
Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna” 19-300 Ełk, ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 2, dnia 2010-03-09 o godz. 11:30
3.4. Sesja otwarcia ofert:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert, zamawiający przekaŜe zebranym wykonawcom
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Po
otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba
wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a takŜe termin wykonania
zamówienia, warunki płatności.
XVIII. Opis sposobu obliczania ceny
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem stawki podatku VAT – jeŜeli występuje.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia zgodnie z SIWZ.
Cena moŜe być tylko jedna.
Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania).
XIX. Kryteria oceny oferty
1. Kryteria oceny ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niŜej przedstawionych kryteriów (nazwa
kryterium, waga, sposób punktowania): Nazwa kryterium Waga
najniŜsza cena 100 pkt
Oferta wypełniająca wymagania, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik
będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty.
JeŜeli złoŜono 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
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2. 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, który uzyska najwyŜszą ilość punktów.
XX. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania
Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
XXI. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XXII. UniewaŜnienie postępowania
Zamawiający nie przewiduje uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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.
XXIII. Warunki umowy
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym
pismem.
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
XXIV. Zmiana umowy
Zamawiający nie przewiduje moŜliwości zmiany Umowy.
XXV. Środki ochrony prawnej
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takŜe innemu
podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej
ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych
3. 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.
W związku z tym, Ŝe wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie
wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
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5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego
kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iŜ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Wykonawca lub uczestnik konkursu moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla tej czynności.
7. Na czynności, o których mowa w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.
powtórzenia czynności lub dokonania czynności zaniechanej w przypadku uznania
zasadności przekazanej informacji) nie przysługuje odwołanie, z zastrzeŜeniem art. 180 ust.
2 w/w ustawy.
8. Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni –
jeŜeli zostały przesłane w inny sposób
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeŜeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, takŜe 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
10. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w punkcie 8 i 9 wnosi się w terminie 5
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania
toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.
XXVI. Ogłoszenia wyników przetargu
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień
publicznych – w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej Zamawiającego i
niezaleŜnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o
zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
XXVII. Zaliczki
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
XXVIII. Postanowienia końcowe
Zasady udostępniania dokumentów:
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z tym Ŝe oferty
udostępnia się od chwili ich otwarcia. Nie ujawnianiu podlegają tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty i informacje
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zastrzeŜone przez uczestników postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień
publicznych.
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg. poniŜszych zasad:
- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku,
- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
-Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną
dokumenty,
-Zamawiający umoŜliwi kopiowanie dokumentów, kopiowanie za pomocą kserokopiarki
zamawiającego odbywać się będzie odpłatnie, cena za 1 stronę (A4) 0,35 zł,
-udostępnienie moŜe mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie
godzin jego urzędowania. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
XXIX. Załączniki do SIWZ
1. Formularz oferty – Załącznik Nr 1.
2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 P. z .p. – załącznik Nr 2.
3. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - załącznik Nr 3.
4. Wykaz usług – Załącznik Nr 4.
5. Projekt umowy – Załącznik Nr 5.
6. Wykaz podwykonawców – Załącznik Nr 6.
7. Wykaz osób – Załącznik nr 7.
8. Obowiązujący Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Gospodarka
Komunalna” – Załącznik nr 8.
9.Obowiązujące Plany Gospodarki Odpadami dla pozostałych gmin Związku–Załącznik nr 9.
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