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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia: 
www.byczyna.pl, www.bip.byczyna.pl 

 
Byczyna: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie do 31.12.2016 r. 
Numer ogłoszenia: 154115 - 2015; data zamieszczenia: 22.10.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:  
V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie , Rynek 1, 46-220 
Byczyna, woj. opolskie, tel. 77 413 41 50, faks 77 413 41 50. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.byczyna.pl, www.bip.byczyna.pl 
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów: Nie dotyczy 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych  
z terenu Gminy Byczyna w okresie do 31.12.2016 r.. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 
pochodzących od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Byczyna: - z wszystkich nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, - przeprowadzenie akcji zbiórki mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wykonawcy ubiegający się o 
udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122).  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie: Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień  
CPV: 90500000-2 Usługi związane z odpadami  
90512000-9 Usługi transportu odpadów  
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych W niniejszym postępowaniu 
nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert częściowych. W niniejszym postępowaniu nie dopuszcza się 
możliwości złożenia ofert wariantowych.. 
II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 

 

GGMMIINNAA  BBYYCCZZYYNNAA  
 
ul. Rynek 1                                                                                                                   tel.  fax. 077/413 41 50 
46-220 Byczyna                                                                                                        e-mail: um@byczyna.pl 
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium:  
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM zawiera rozdział 11 SIWZ.  
11.1. Wysokość wadium. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie 
wadium w wysokości:  
10.000,00 PLN słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych.  
11.2. Forma wadium.  
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:  
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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 9.11.2000 
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 
 a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub 
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  
c) kwotę gwarancji,  
d) termin ważności gwarancji  
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo i nieodwołalnie na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż kwota roszczenia jest mu należna w 
związku z zaistnieniem, co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonego w ustawie z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postanowienie pkt. 11.2.2) stosuje się również do 
poręczeń, określonych w pkt 11.2.1) b) i 11.2.1) e).  
2) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Urząd 
Miejski w Byczynie: B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 dowód wniesienia 
wadium należy dołączyć do oferty. Zgodnie z Prawem bankowym (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 6) art. 63 ust. 
3 polecenie przelewu jest rozliczeniem bezgotówkowym. Zgodnie z art. 63c. Polecenie przelewu stanowi 
udzieloną bankowi z zastrzeż. art. 63g, dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i 
uznania tą kwotą rachunku wierzyciela.  
11.3. Termin wniesienia wadium.  
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. 

do dnia 30.10.2015 r. do godz. 09.00 
przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki 
przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii 
polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym 
do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.  
11.4. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 uPzp. 
11.5. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów 
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy 
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kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co 
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;  
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, a także w sytuacji wskazanej w art. 46 ust. 4a uPzp. 
III.2) ZALICZKI 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1) Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada następujące wpisy i zezwolenia: 
1a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza 
Byczyny w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w 
art. 9b-9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie 
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia  
1b) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych będących przedmiotem 
zamówienia wydane na podstawie ustawy o odpadach,  
1c) posiada aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub zapewnienie gotowości przyjęcia 
odpadów przez przedsiębiorcę posiadającego wpis, o którym mowa wyżej.  
1d) posiada aktualne zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych będących 
przedmiotem zamówienia wydane na podstawie ustawy o odpadach , w przypadku gdy Wykonawca 
zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów we własnym zakresie. W przypadku gdy 
Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich odzysku lub 
unieszkodliwiania umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie. 
Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie złożonych dokumentów i 
oświadczeń: 
 Ad 1a) Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedłoży 
aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Byczyny w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b-9c 
ustawy z dnia 13 września 1996 i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie 
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia  
Ad 1b) Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedłoży 
aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia wydane 
na podstawie ustawy o odpadach  
Ad 1c) Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedłoży 
aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów przez 
przedsiębiorcę posiadającego wpis, o którym mowa wyżej. 
 Ad 1d)Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony gdy Wykonawca przedłoży aktualne 
zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych będących przedmiotem 
zamówienia wydane na podstawie ustawy o odpadach, w przypadku gdy Wykonawca zamierza 
prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów we własnym zakresie. W przypadku gdy 
Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich odzysku lub 
unieszkodliwiania umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie.  
 
Wykonawca musi również przedłożyć oświadczenie (wg wzoru Zamawiającego) w trybie art. 22 
ust.1ustawy Prawo zamówień publicznych. /załącznik nr 2 do SIWZ/.  
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Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie 
na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana 
będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia). 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykonawca spełni warunek jeśli udowodni, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym 
okresie jedną usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
w sposób ciągły, przez okres co najmniej 12 miesięcy, od minimum 5.000 osób z terenu jednej 
gminy, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie.  
W celu wykazania spełnienia w/w warunku Wykonawca przedkłada wykazu wykonanych, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług (ze 
szczególnym uwzględnieniem ww wskazanego warunku), w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;- załącznik nr 5 - 
Doświadczenie zawodowe  
Dowodami, o których mowa powyżej są:  
1) poświadczenia,  
2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa. 
 W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego, usługi wskazane w wykazie, o 
którym mowa powyżej zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przekładania 
dowodów o których powyżej mowa. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia wyżej wymienione dokumenty Wykonawcy składają wspólnie. 
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu,  
Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena 
spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie 
spełnia). 

• III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, iż dysponują następującym sprzętem: 
- pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o 
pojemnościach 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów- co najmniej 2 szt., 
 - pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych i 
odpadów biodegradowalnych, z pojemników o pojemnościach 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów, 
1,5 m3, 2m3 - co najmniej 2 szt., 
 -pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej - co najmniej 1 szt.  
Pojazdy te muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 
stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122). W celu wykazania spełnienia w/w warunku 
Wykonawca przedkłada wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępny 
wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 
zasobami- załącznik nr 6 - Wykaz sprzętu. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w 
niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i 
dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - 
jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia). 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego 
warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do 
SIWZ/. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający 
oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków 
dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia). 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku 
prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. 
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał 
będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków 
dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia). 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 
zezwolenia lub licencje; 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług 
lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi zasobami; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
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• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, 
określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 
że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

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

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

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
Pozostałe wymagane dokumenty:  
a) Formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/,  
b) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa 
lub innych dokumentów rejestrowych.  
c) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem notarialnie.  
d) W przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego na podstawie art. 26 ust. 2b uPzp - pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas od 
składania ofert oraz czas korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W tym pisemnym 
zobowiązaniu lub innym odpowiednim dokumencie strony zobowiązania określą:  
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,  
- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,  
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,  
- oświadczenie podmiotu, który udostępnia swoje zasoby o solidarnej odpowiedzialności z wykonawcą za 
szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.  
e) W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii 
potwierdzenia nadania przelewu.  
f) W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium. 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 90 
• 2 - Częstotliwość odbioru – 10 
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IV.2.2)  
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY 
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności takiej zmiany. 
Zmiany mogą dotyczyć:  
a) terminu wykonania usług w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzialnych w dniu udzielenia 
zamówienia,  
b) zmiany osób występujących po stornie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń 
losowych, 
 c) sposobu fakturowania usług.  
d) wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa o 
podatku VAT 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.byczyna.pl, www.bip.byczyna.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  
Urząd Miejski ul. Rynek 1 46-220 Byczyna. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  
 

30.10.2015 godzina 09:00, 
miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 1 46-220 Byczyna Sekretariat Urzędu (I piętro pokój nr 21).. 

 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej: Nie dotyczy. 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


