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Rozdział  I

INFORMACJE  OGÓLNE

1. Informacja o Zamawiającym.

1.1. Postępowanie  jest  prowadzone  przez  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej 
Spółka z o.o. w Zamościu,  22-400 Zamość,  ul.  Krucza 10,  (dalej:  Zamawiający); 
telefon centrali: 084- 638-12-00, sekretariat: 084-638-22-13, fax: 084-638-54-58.

1.2. Zamawiający  zaprasza  do  złożenia  oferty  na  dostawę  w 2010 r.  fabrycznie  nowych 
pojemników polietylenowych (PE–HD), do składowania odpadów stałych.

1.3. Szczegółowe  informacje  dotyczące  przygotowania  oferty  zawarte  są  w Rozdziale  II 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: specyfikacja).

1.4. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  przy  udziale 
Komisji Przetargowej (dalej: komisja).

2. Tryb i opis udzielania zamówienia.

2.1. Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień  publicznych  tj.  z  20  listopada  2007 r.(Dz.  U.  Nr  223,  poz.1655), 
(dalej: pzp) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1

2.2.  Zamawiający  w wyniku prowadzonego postępowania zawrze umowę ramową z trzema 
Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, chyba że oferty niepodlegające 
odrzuceniu złożyło mniej Wykonawców.

2.3. W  sprawach  nieuregulowanych  pzp lub  specyfikacją stosuje  się  przepisy  ustawy  – 
Kodeks Cywilny.

2.4. Zmawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
2.5. Oferty złożone w prowadzonym postępowaniu zostaną otwarte publicznie w miejscu i 

czasie określonym w punkcie 1. rozdziału III specyfikacji.
2.6. Po  otwarciu  ofert  Zamawiający  dokona  oceny  i  wyboru  ofert  najkorzystniejszych, 

zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w pzp oraz w specyfikacji.

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  w  2010  r.  pojemników  wykonanych  z 
polietylenu (PE–HD), do składowania odpadów stałych:
a) dostawa 900 szt. pojemników o następujących parametrach:

- pojemność 240 litrów,
- wykonane zgodnie z normami: PN-EN 840  - 1:2005 oraz PN-EN 840 - 6:2005,
- kolor czarny (wg wzornika stosowanego przez producenta),



- umieszczone Logo Zamawiającego wg załącznika nr 3 do specyfikacji,
- wytłoczenie na klapie pojemnika „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU”.

b)  dostawa 3000 szt. pojemników o następujących parametrach:
- pojemność 120 litrów,
- wykonane zgodnie z normami: PN-EN 840  - 1:2005 oraz PN-EN 840  - 6:2005,
- kolor czarny (wg wzornika stosowanego przez producenta),
- umieszczone Logo Zamawiającego wg załącznika nr 3 do specyfikacji,
- wytłoczenie na klapie pojemnika „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU”.

3.2. Wymagalny okres gwarancji na pojemniki: 24 miesiące od daty dostarczenia. 
3.3. Termin usunięcia wad wynikających z winy Wykonawcy: do 14 dni od daty zgłoszenia 

faksem.
3.4. Przedmiot  zamówienia  obejmuje  dostawę  pojemników  w  formule  loco  Zamość - 

Magazyn Zamawiającego przy ul. Męczenników Rotundy 2. 
3.5. Wymagalny termin dostawy przedmiotu zamówienia:  w ciągu 30 dni od otrzymania 

zamówienia.
3.6. Zamawiający  nie  dopuszcza  zlecenia  całości  ani  żadnej  części  zamówienia 

podwykonawcy.
3.6. Podane w punkcie 3.1. ilości są szacunkowe i określają poziom planowanych zamówień 

w 2010 r. Na podstawie tych danych Wykonawcy przedstawią oferty,  których ocena 
będzie podstawą do zawarcia umów ramowych, w 2010 r. Zamawiający będzie składał 
zamówienia  w  ilościach  i  rodzajach  pojemników  według  potrzeb  wynikających  z 
bieżącej realizacji swoich zadań. 

3.7. Pierwsze zamówienie na 1000 szt. pojemników o pojemności 120 litrów oraz 400 szt. 
Pojemników o pojemności 240 l zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta 
złożona w niniejszym postępowaniu będzie zawierała dane, których uwzględnienie w 
pierwszym zamówieniu da ofertę najkorzystniejszą (patrz wzór umowy ramowej).

3.8. Zamawiający będzie zamawiał kolejne partie pojemników w ilości minimum 120.000 l 
pojemności umownej, która stanowi sumę  pojemności zamówionych pojemników.

3.9. Dla  każdego  planowanego  zamówienia  Zamawiający  będzie  przeprowadzał 
postępowanie mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty. 

3.10. Zamawiający  przed  złożeniem  zamówienia  na  kolejne  partie  pojemników  zaprosi 
równocześnie wszystkich Wykonawców, z którymi zawarł umowę ramową do złożenia 
oferty w zakresie wartości netto planowanego zamówienia kolejnej partii pojemników.

3.11. Zaproszenie  do  złożenia  oferty,  o  którym  mowa  w pkt.  3.10.  Zamawiający  prześle 
Wykonawcom,  z  którymi  zawarł  umowę  ramową,  drogą  elektroniczną  na  adres 
wskazany w ofercie. Zamawiający wraz z zaproszeniem prześle druk oferty.

3.12. Wykonawca  zaproszony  do  udział  w  postępowaniu,  który  zamierza  ubiegać  się  o 
udzielenie  zamówienia  złoży ofertę w formie pisemnej,  w ciągu pięciu dni od daty 
wystąpienia Zamawiającego. 

3.13. Oferta  składana  w wyniku zaproszenia,  o którym mowa w pkt.  3.10.  nie  może być 
mniej  korzystna  od oferty  złożonej  w postępowaniu  prowadzonym w celu  zawarcia 
umowy ramowej – ceny netto poszczególnych pojemników nie mogą być wyższe.



4.  Wymagania i warunki, które muszą spełnić Wykonawcy oraz opis sposobu dokonania 
oceny spełnienia tych warunków.

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
4.1.1. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – 

oświadczenie w treści oferty;
4.1.2. znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  pozwalającej  na  realizację  

zamówieni – oświadczenie w treści oferty;
4.1.3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia – wykażą się  

dostawą, w ciągu ostatnich trzech lat lub w całym okresie działalności jeżeli jest on 
krótszy  niż  trzy  lata,  pojemników  do  składowania  odpadów  stałych,  w  tym  co  
najmniej  jedną  dostawą  w  ilości  i  asortymencie  odpowiadającą  wielkości  
porównywalnej z niniejszym zamówieniem z podaniem zamawiającego ich wartości 
oraz daty i miejsca dostawy; 

4.1.4. przedstawią pozytywną opinię Zamawiających o wykonanych dostawach podanych w 
zestawieniu.

4.1.5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 
24 ust. 1 pzp – złożą odpowiednie oświadczenie.

4.2. Ocena spełnienia warunków określonych w pkt 4.1. dokonana zostanie według formuły 
„spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w treści oferty, dokumentach i 
oświadczeniach wyszczególnionych w specyfikacji.

4.3. Wykonawca zobowiązany jest  do przedstawienia  takich dokumentów, z  których 
treści będzie wynikało jednoznacznie, iż warunki określone w pkt 4.1. są spełnione.

4.4. W  przypadku  niezłożenia  w  określonym  terminie  oświadczeń  i  dokumentów 
potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  złożenia 
dokumentów  zawierających  błędy  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  ich 
uzupełnienia  w  wyznaczonym  terminie,  chyba  że  mimo  ich  uzupełnienia  oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

4.5. Oświadczenia  lub  dokumenty  powinny  potwierdzać  spełnianie  przez  Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez wykazane dostawy wymagań 
określonych przez zamawiającego, nie później  niż w dniu,  w którym upłynął  termin 
składania ofert.

4.6. W  przypadku  złożenia  dokumentów  niepełnych,  które  w  sposób  jednoznaczny  nie 
potwierdzają  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  wymagających 
dodatkowych wyjaśnień ze strony Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
złożenia wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie.

4.7. Jeżeli  w  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  Wykonawca  nie  uzupełni 
złożonych oświadczeń i dokumentów lub nie złoży wyjaśnień, zostanie wykluczony z 
postępowania.



5. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji.

5.1. Każdy  Wykonawca  ma  prawo  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści 
specyfikacji nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. tj do dnia 25.02.2010 r.

5.2. Pytania powinny być sformułowane na piśmie i złożone na adres Zamawiającego.
5.3. Pytania powinny być opatrzone nazwą stawiającego je Wykonawcy.
5.4. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed 

terminem  składania  ofert,  chyba  że  pytania  wpłyną  do  siedziby  Zamawiającego 
później niż w terminie, o którym mowa w pkt. 5.1.

5.5. Treść zapytania i odpowiedzi Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którzy 
pobrali  specyfikację oraz  udostępni  je  na  stronie  internetowej  o  adresie 
www.pgk.zamosc.pl., bez ujawniania źródła zapytania.

6. Zmiany w treści specyfikacji.

6.1. Przed  upływem  terminu  składania  ofert  Zamawiający  może  zmodyfikować  treść 
specyfikacji, za  wyjątkiem  kryterium  oceny  ofert  oraz  warunków  udziału  w 
postępowaniu i sposobu oceny ich spełniania.

6.2. Zmiany  dokonane  przez  Zamawiającego  zostaną  przekazane  w  formie  uzupełnienia 
wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację  oraz udostępnione  na stronie 
internetowej o adresie www.pgk.zamosc.pl..

6.3. Wszystkie dokonane przez Zamawiającego zmiany staną się wiążące dla Wykonawców.

7.   Przedłużenie terminu składania ofert.

7.1. Zamawiający przedłuży termin składania ofert w przypadku gdy dokonane zmiany w 
treści  specyfikacji będą  wymagały  dodatkowego  czasu  na  wprowadzenie  zmian  w 
ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i zmieni inne, z tym związane 
terminy.

7.2. Zamawiający  może  przedłużyć  termin  składania  ofert  w  przypadku  wniesienia 
odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji.

7.3. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którym 
przekazał  specyfikację oraz zamieści  tę  informację na stronie  internetowej  o  adresie 
www.pgk.zamosc.pl.

http://www.pgk.zamosc.pl/


Rozdział  II

INFORMACJE   DOTYCZĄCE  SPOSOBU  SPORZĄDZENIA  I ZŁOŻENIA 
OFERTY

1. Dopuszczalna ilość składanych ofert.

1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1.2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
1.3. Postępowanie, jak i oferta, dotyczy całości przedmiotu zamówienia.

2. Koszty sporządzenia oferty.

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, 
niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem pkt 4.3. rozdziału III specyfikacji.

3. Postać oferty.

3.1. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 
przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

3.2. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik 
do niniejszej specyfikacji.

3.3. Do  oferty  Wykonawca  musi  dołączyć  komplet  dokumentów  wymaganych 
postanowieniami niniejszej specyfikacji.

3.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisana lub 
inną trwałą i czytelną techniką.

3.5. Oferta, w miejscach określonych, oraz załączniki powinny być podpisane przez osobę 
(osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w 
jego imieniu oraz opatrzone pieczęcią imienną tej osoby (pieczęciami imiennymi tych 
osób), gdy jest to wymagane.

3.6. Za osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy uznaje się:

3.6.1. osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach przedsiębiorców,
3.6.2. osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
3.6.3. osoby  legitymujące  się  odpowiednim,  stałym  pełnomocnictwem  rodzajowym  do 

sporządzania  ofert  oraz  do  reprezentowania  Wykonawcy  w  postępowaniach  o 
udzielenie  zamówienia  publicznego  lub  pełnomocnictwem  szczególnym  do 



sporządzenia  oferty  i  reprezentowania  Wykonawcy  w  niniejszym  postępowaniu 
przetargowym, udzielonym przez osoby, o których mowa odpowiednio w punktach 
3.6.1. lub 3.6.2. niniejszego rozdziału specyfikacji,

3.6.4. w  przypadku,  gdy Wykonawca  prowadzi  działalność  w  formie  spółki  cywilnej,  a 
oferty nie sporządzają wszyscy Wspólnicy i wspólnie nie reprezentują Wykonawcy w 
postępowaniu  przetargowym,  to  pełnomocnictwo  ustanawiają  wszyscy  Wspólnicy 
spółki i poświadczają jak w pkt. 3.6.3.

3.7. Wszystkie strony oferty wraz z wymaganymi załącznikami powinny być jednoznacznie 
ponumerowane,  ułożone  w kolejności  przedstawionej  w spisie  treści  oferty  i  trwale 
złączone, z zastrzeżeniem pkt 3.10.

3.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisującą(-ce) ofertę.

3.9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 pzp oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia.

3.10. Wszelkie  informacje  składane  w  trakcie  postępowania,  stanowiące  tajemnicę 
przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej 
konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym 
uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą:  „Nie udostępniać innym 
uczestnikom  postępowania.  Informacja  stanowi  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w 
rozumieniu art. 11. ust. 4. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
1993 r. nr 47, poz. 211. z późn. zm.)” i winny być załączone jako odrębna część, w 
oddzielnej, wewnętrznej kopercie. 

3.11. Jeżeli Wykonawca zastrzegł informacje, które w myśl ustawy, o której mowa w pkt. 
3.10, nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, a postępowanie wymaga udostępnienia 
ich innym Wykonawcom, Zamawiający zdejmie klauzulę tajemnicy przedsiębiorstwa.

4. Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia.

4.1. Oferta winna zawierać informacje i dokumenty,  określone poniżej i zawarte w spisie 
treści  oferty.  Informacje  opisane  jako  „Część...”  stanowią  gotowe  formularze  do 
wypełnienia, z zastrzeżeniem załącznika Nr II.

4.1.1. Część I. Dane Wykonawcy,
4.1.2. Część II. Oferta zasadnicza,
4.1.3. Część III. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
4.1.4. Załącznik nr I - karty katalogowe, dokumentacja techniczna, itp. 

dokumentacja  dotycząca  przedmiotu
zamówienia,

4.1.5. Załącznik nr II - wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat 
(lub w ciągu całego okresu działalności,  jeśli  
jest on krótszy niż trzy lata) dostaw, przy czym 
co  najmniej  jedna  dostawa  winna  być  co
najmniej  równa  ilości  i  asortymentowi
odpowiadającej  ilości  i  asortymentowi
niniejszego zamówienia, (gotowy druk),



4.1.6. Załączniki nr II/n - referencje  Zamawiających  o  należytym  
wykonaniu zamówienia, gdzie n oznacza liczbę 
porządkową w wykazie stanowiącym załącznik 
nr II, do każdej pozycji wykazu,

4.1.7. Załącznik nr III        - w  zależności  od  siedziby  bądź  miejsca 
zamieszkania Wykonawca składa jako:

a)  aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. 
-  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  
przed upływem terminu składania ofert - (jeżeli 
dotyczy)

b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania,  potwierdzające,  że:  nie  otwarto
jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  jego  
upadłości  w przypadku,  gdy Wykonawca  ma
siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza
terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,
-  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  
przed upływem terminu składania ofert - (jeżeli 
dotyczy)

c) dokument  zawierający  oświadczenie  złożone
przed  notariuszem,  właściwym  organem
sądowym,  administracyjnym  albo  organem
samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego
odpowiednio  do  miejsca  zamieszkania  osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub  miejsce  zamieszkania,  jeżeli  w  miejscu
zamieszkania  osoby  lub  w  kraju,  w  którym
wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania,  nie  wydaje  się dokumentów,  o
których  mowa  w  pkt.  b)
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem  terminu  składania  ofert  -  (jeżeli  
dotyczy)

4.1.8. Załącznik nr IV - pełnomocnictwo – (jeżeli dotyczy),
4.2. W  przypadku  załączenia  do  oferty  innych  materiałów  niż  wymagane  przez 

Zamawiającego  (np.  materiałów  reklamowych,  informacyjnych)  pożądane  jest,  aby 
stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

4.3. Załączniki,  z  zastrzeżeniem  pkt.  4.4.,  winny  być  opisane  i  potwierdzone  przez 
Wykonawcę: 

4.3.1. opisem: „Załącznik nr ..... do oferty na dostawę pojemników” – wskazane w górnej 
części załącznika.



4.3.2. opisem: "Za zgodność z oryginałem:" w przypadku, gdy załączony załącznik będzie 
złożony w postaci kserokopii  – co najmniej na ostatniej stronie załącznika w dolnej 
części,

4.3.3. podpisami  i  pieczątkami  imiennymi  osób  uprawnionych  do  sporządzenia  oferty  – 
umieszczenie jak w pkt 4.3.2. 

4.4. Załącznik nr II Wykonawca wypełnia jako gotowy druk i podpisuje jak w pkt. 4.11.6.
4.5. Oferta winna być sporządzona na załączonym formularzu oferty.
4.6. Wykonawca w formularzu wypełnia tylko pola w żółtym kolorze.
4.7. W przypadku, gdy pole nie będzie wypełnione należy je całe przekreślić znakiem "X".
4.8. Na stronie tytułowej oferty Wykonawca umieści pieczęć firmową.
4.9. Jeżeli  Wykonawca  prowadzi  działalność  gospodarczą  jako  spółka  zarejestrowana  w 

rejestrze sądowym w spisie treści oferty w pozycji 7 przekreśla pole z opisem: "Nie 
dotyczy". Wykonawcy mający inną formę organizacyjną nie przedstawiają załącznika 
nr III i w spisie treści oferty w pozycji 7. przekreślają pole z opisem: "Dotyczy”.

4.10. Gdy  Wykonawca  ustanowił  pełnomocnictwo  do  sporządzenia  oferty  (ofert)  jako 
załącznik nr IV przedstawia oryginał pełnomocnictwa poświadczony jak w pkt. 3.6.3. 
lub jego kserokopię potwierdzoną jak w pkt. 4.3.2. i przekreśla w spisie treści oferty w 
pozycji  8.  pole  z  opisem:  "Nie  Dotyczy".  Wykonawcy,  którzy  nie  ustanowili 
pełnomocnictwa nie przedstawiają Załącznika nr IV  i w spisie treści oferty w pozycji 8. 
przekreślają pole z opisem: "Dotyczy”.

4.11. W cz. II oferty - "Ofercie zasadniczej" Wykonawca wypełnia wszystkie pola w kolorze 
żółtym.

4.11.1. w  punkcie  1  pola  dotyczące:  jednostkowych  cen  netto  poszczególnych  rodzajów 
pojemników,  wartość  netto,  kwotę  podatku  VAT  oraz  wartość  brutto  całości 
zamówienia,  w  formacie  „999.999,99”  w  [PLN],  zastosowaną  stawkę  VAT  w 
formacie „99” lub „9” w [%]  oraz słownie – wielkości w odpowiednich polach.

4.11.2. w punkcie 5. Wykonawca poda osobę, która przewidywana jest do reprezentowania 
go w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia,

4.11.3. w punkcie 6. Wykonawca poda numer(-)y faksu(-ów) na który(-)e będą przyjmowane 
zamówienia na poszczególne partie dostaw,

4.11.4. w punkcie 7. Wykonawca poda numer(-)y faksu(-ów) na który(-)e będą przyjmowane 
zgłoszenia o uszkodzeniach,

4.11.5. w punkcie 9. Wykonawca poda imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z 
Zamawiającym w zakresie oferty wraz z podaniem numeru telefonu pod którym osoba 
ta będzie dostępna,

4.11.6. na końcu części II Wykonawca wpisze miejscowość i datę sporządzenia oferty oraz 
przystawi  pieczęć  firmową  i  podpisze  ofertę  w  osobach  upoważnionych  wraz  z 
przystawieniem ich pieczęci imiennych.

4.12. W  części.  III  oferty  -  "Oświadczeniu  do  art.  24  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych" Wykonawca wykreśla odpowiednio zapisy:

4.12.1. w  punkcie  1.:  jeśli  Wykonawca  nie  wyrządził  żadnej  szkody  -  wykreśla  wersy 
podpunktu b),  jeżeli  Wykonawca wyrządził  szkodę,  ale  ją  dobrowolnie  naprawił  - 
wykreśla  wersy  podpunktu  a).  Pozostawienie  niewykreślonych  obu  podpunktów, 
Zamawiający  potraktuje  jako  złożenie  nieprawdziwych  informacji.  Jednoczesne 



wykreślenie  obu  podpunktów  jest  równoznaczne  z  wyrządzeniem  szkody  i  jej  
nienaprawieniem.

4.12.2. w punkcie 2. : jeśli wobec Wykonawcy nie otwarto postępowania upadłościowego ani 
likwidacyjnego wykreśla  podpunkt b), jeśli  po ogłoszeniu upadłości  został  zawarty 
układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  a  układ  nie  przewiduje 
zaspokojenia  wierzycieli  poprzez  likwidację  majątku  upadłego wykreśla  wersy 
podpunktu  a). Pozostawienie  niewykreślonych  obu  podpunktów,  Zamawiający  
potraktuje jako  złożenie nieprawdziwych informacji. Jednoczesne wykreślenie obu 
podpunktów  jest  równoznaczne  z  otworzeniem  wobec  Wykonawcy  postępowania 
upadłościowego lub likwidacyjnego oraz, że nie został zawarty układ zatwierdzony 
prawomocnym wyrokiem sądu.

4.12.3. w punkcie 3.: jeśli Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek 
wykreśla podpunkt b), jeśli Wykonawca otrzymał stosowne zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie  na  raty  lub  wstrzymanie  decyzji  właściwego  organu  -  wykreśla  wersy 
podpunktu  a). Pozostawienie  niewykreślonych  obu  podpunktów,  Zamawiający  
potraktuje jako  złożenie nieprawdziwych informacji. Jednoczesne wykreślenie obu 
podpunktów jest równoznaczne z zaleganiem w opłatach.

4.12.4. w  punkcie  5.  jeśli  Wykonawca  nie  występował  jako  podmiot  zbiorowy  w 
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  wykreśla  podpunkt  b),  jeśli 
Wykonawca  występował  jako  podmiot  zbiorowy  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia  publicznego  i  wobec  niego  jako podmiotu  zbiorowego sąd  nie  orzekł 
zakazu o ubieganie się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów  zbiorowych  za  czyny  zabronione  pod  groźbą  kary  -  wykreśla  wersy 
podpunktu  a). Pozostawienie  niewykreślonych  obu  podpunktów,  Zamawiający  
potraktuje jako  złożenie nieprawdziwych informacji. Jednoczesne wykreślenie obu 
podpunktów  jest  równoznaczne  z  orzeczeniem  sądu  wobec  Wykonawcy  
występującego  jako  podmiot  zbiorowy,  zakazu  o  ubieganie  się  o  zamówienie  na 
podstawie  przepisów  o  odpowiedzialności  podmiotów  zbiorowych  za  czyny 
zabronione pod groźbą kary.

5. Kryteria oceny ofert.

5.1.  Przy ocenianiu oferty Zamawiający zastosuje kryterium najniższej ceny.
5.2.  Za cenę oferty przyjmuje się wielkość wyliczoną przez Wykonawcę i podaną w Części 

II oferty, w punkcie 1. jako wartość brutto.

6. Termin i miejsce składania ofert.

6.1. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego – pokój 29, ul. Krucza 10, do 
dnia  4 marca 2010 roku do godziny 1200.

6.2. Oferty  otrzymane  przez  Zamawiającego  po  terminie  określonym  do  składania  ofert 
zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.



6.3. Wykonawca  w  chwili  składania  oferty  otrzyma  od  Zamawiającego  potwierdzenie 
wpłynięcia  oferty  zawierające  datę  i  godzinę  wpływu  oraz  numer  pod  którym 
zarejestrowano złożoną ofertę.

6.4. Nie  wydaje  się  potwierdzenia  w  przypadku  dostarczenia  oferty  jako  przesyłki 
pocztowej lub przesyłki kurierskiej. 

7. Wadium.

Udział w postępowaniu nie wymaga zabezpieczenia w postaci wadium.

8. Opakowanie i oznakowanie oferty.

8.1. Oferta  powinna  być  złożona  lub  przesłana  w  nieprzejrzystej,  zamkniętej  i 
zabezpieczonej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego na adres podany w rozdziale 
I. pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji. 

8.2. Na kopercie należy umieścić następujący napis: Oferta na dostawę pojemników - Nie 
otwierać do dnia 4 marca 2010 r., do godz. 1215.

8.3. Koperta  winna być  opatrzona dokładną nazwą i  adresem Wykonawcy,  dopuszczalna 
postać - pieczęć firmowa Wykonawcy,  pod warunkiem jej,  niebudzącej  wątpliwości, 
czytelności.

8.4. Wykonawca może złożyć ofertę w dodatkowej – zewnętrznej kopercie oznaczonej jak 
w pkt. 8.1. i 8.2. lecz bez cech mogących zidentyfikować Wykonawcę.

8.5. W  przypadku  nieprawidłowego  zaadresowania  lub  zamknięcia  koperty  (kopert), 
Zamawiający  nie  bierze  odpowiedzialności  za  złe  skierowanie  przesyłki  i  jej 
przedterminowe otwarcie.

9. Zmiany i wycofanie ofert.

9.1.  Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 
oferty, przed upływem terminu składania ofert.

9.2. Oferta  zmieniona  musi  odpowiadać  wszystkim  wymogom  określonym  w  niniejszej 
specyfikacji,  a  koperta  lub koperta  zewnętrzna  -  jeżeli  Wykonawca składa  ofertę  w 
dwóch kopertach, winna dodatkowo zawierać dopisek: "Oferta zamienna".

9.3. Oferty podlegające zmianie  i  oferty  wycofane  Zamawiający zwróci  Wykonawcy bez 
otwierania.

9.4. Informację  o  wycofaniu  oferty  w formie  otwartego  pisma  należy  złożyć  w  miejscu 
składania  ofert  lub  przesłać  w ogólnie  przyjętej  formie  na  adres  Zamawiającego  w 
terminie gwarantującym otrzymanie informacji przed terminem otwarcia.

9.5. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za otwarcie oferty, jeżeli zawiadomienie o 
wycofaniu  oferty  lub oferta  zamienna nie  dotrze  do niego przed terminem otwarcia 
ofert. 



10. Termin związania ofertą.

10.1.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

10.2.Przed upływem terminu związania  złożoną ofertą Zamawiający może zwrócić się do 
Wykonawcy o przedłużenie terminu o czas nie dłuższy niż 60 dni.

10.3.Uzasadniony wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą, Zamawiający  wystosuje 
na piśmie na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, określonego w 
pkt. 1.

10.4.W przypadku wniesienia odwołania  po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

10.5.O przedłużenie terminu związania ofertą Zamawiający może wystąpić tylko raz



Rozdział  III

POSTĘPOWANIE  PRZETARGOWE

1. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Zamawiający otworzy oferty w dniu  4 marca 2010 roku, o godz.  1215 w siedzibie 
Zamawiającego przy ul. Kruczej 10 - w świetlicy.

2. Otwarcie i ocena ofert.

2.1. Przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  ogłosi  cenę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  
sfinansowanie  zamówienia.  Przez  cenę  należy  rozumieć  wartość  odpowiadającą  
określeniom podanym w punkcie 5.2. rozdziału II specyfikacji. 

2.2. W trakcie otwierania ofert zamawiający poda: nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny 
ofert.

2.3. Wykonawca,  który  nie  będzie  obecny  przy  otwarciu  ofert  może  wystąpić  do  
Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie 
otwarcia ofert. Zamawiający prześle Wykonawcy niezwłocznie (pismem lub faxem) te 
informacje.

2.4. W  toku  dokonywania  badania  i  oceny  złożonych  ofert  Zamawiający  może  żądać  
udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty.

2.5. Przed  oceną  ofert  Zamawiający  sprawdzi,  czy  oferta  została  złożona  przez  
uprawnionego do udziału  w postępowaniu  Wykonawcę,  tj.  czy Wykonawca spełnia  
wszystkie warunki określone w punkcie 4.1. rozdziału I specyfikacji i w przypadku gdy 
Wykonawca  nie  spełni  chociażby  jednego  z  warunków  zostanie  wykluczony  z  
postępowania.

2.6. O  wykluczeniu  Zamawiający  niezwłocznie  zawiadomi  Wykonawcę  oraz  poda  
uzasadnienie faktyczne i prawne.

2.7. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje uznana za odrzuconą.
2.8. Przed  szczegółową  oceną  ofert,  złożonych  przez  Wykonawców  niewykluczonych  z  

postępowania, Zamawiający sprawdzi czy:
2.8.1. oferta jest zgodna z pzp,
2.8.2. oferta w swej treści odpowiada specyfikacji, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2. pkt. 3 pzp,
2.8.3. złożenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji,
2.8.4. oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny,
2.8.5. została  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia,
2.8.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
2.8.7. oferta spełnia wszelkie wymagania określone w przepisach pzp i specyfikacji.



2.9. W celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę Zamawiający zwróci się w formie 
pisemnej  do  Wykonawcy  (-ów)  w  określonym  terminie  o  udzielenie  wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

2.10.Zamawiający odrzuci ofertę:
2.10.1. Wykonawcy,  który  nie  złoży  wyjaśnień,  lub  jeżeli  dokonana  ocena  wraz  z 

dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia,

2.10.2. Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się 
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3.

2.10.3. która nie będzie spełniała warunków określonych w punkcie 2.8.
2.11.O odrzuceniu  ofert  Zamawiający zawiadomi  równocześnie  wszystkich  Wykonawców 

oraz poda uzasadnienie faktyczne i prawne.
2.12.Zamawiający  poprawi  w  tekście  oferty  oczywiste  omyłki  pisarskie  oraz  omyłki 

rachunkowe w obliczeniu ceny, w myśl art. 87 ust. 2  pzp, niezwłocznie zawiadamiając 
o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2.13.Oferty  spełniające  wymagania  formalne  będą  oceniane  przez  komisję zgodnie  z 
kryteriami zawartymi w punkcie 5. rozdziału II niniejszej specyfikacji.

3. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

3.1. Zamawiający informuje, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje 
związane z niniejszym postępowaniem wymagają formy pisemnej i będą przekazywane 
faksem, chyba że niniejsza specyfikacja stanowi w szczególnych przypadkach inaczej. 

3.2. Zamawiający będzie przyjmował dokumenty,  o których mowa w pkt 3.1.,  faksem na 
numery 084-638-12-44 lub 084-638-54-58.

3.3. Zamawiający będzie  przesyłał  Wykonawcy dokumenty,  o  których  mowa w pkt  3.1., 
faksem na numer podany w części I oferty.

3.4. Strona,  która  odebrała  dokument  za  pomocą  faksu  zobowiązana  jest  do  pisemnego 
potwierdzenia  w  postaci  adnotacji  (odręcznej)  na  otrzymanym  faksie:  „Faks 
otrzymaliśmy czytelny” oraz podanie daty,  przystawienie  pieczęci  firmowej,  podpisu 
wraz  z  pieczątką  imienną  osoby  merytorycznie  właściwej  i  przesłanie  faksem  tak 
opisanego dokumentu stronie nadającej.

4. Unieważnienie postępowania.

4.1. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
4.1.1. nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 
4.1.2. cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
4.1.3. w postępowaniu dwie lub kilka ofert uzyska taką samą cenę oraz oferty dodatkowe 

będą zawierały takie same ceny, 



4.1.4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie  zamówienia  nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było 
wcześniej przewidzieć,

4.1.5. postępowanie  obarczone  będzie  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej 
unieważnieniu umowy.

4.2. O  unieważnieniu  postępowania  Zamawiający  zawiadomi  równocześnie  wszystkich 
Wykonawców, którzy:

4.2.1. ubiegają  się  o  udzielenie  zamówienia  –  w przypadku  unieważnienia  postępowania 
przed upływem terminu składania ofert,

4.2.2. złożyli  oferty  –  w  przypadku  unieważnienia   postępowania  po  upływie  terminu 
składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.3.  Jeżeli przetarg zostanie unieważniony z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
Wykonawcy,  który  złożył  ofertę  niepodlegającą  odrzuceniu  będzie  przysługiwało 
roszczenie  o  zwrot  uzasadnionych  kosztów  uczestnictwa  w  postępowaniu,  w 
szczególności kosztów przygotowania oferty.

4.4.  W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na 
wniosek  Wykonawcy,  który  ubiegał  się  o  udzielenie  zamówienia,  zawiadomi  o 
wszczęciu  kolejnego  postępowania,  które  dotyczy  tego  samego  przedmiotu 
zamówienia.

5. Ogłoszenie wyniku postępowania i tryb zawarcia umowy.

5.1. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

5.1.1. wyborze  najkorzystniejszych  ofert,  podając  nazwę  (firmę)  i  adresy  Wykonawców, 
których oferty wybrano, i uzasadnienie ich wyboru,

5.1.2. Wykonawcach,  których oferty zostały odrzucone,  podając uzasadnienie  faktyczne  i 
prawne,

5.1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5.2. Zamawiający  umieści  ogłoszenie  o  wyborze  ofert  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie 
Zamawiającego  przy  ul.  Kruczej  10,  oraz  na  stronie  internetowej  o  adresie 
www.pgk.zamosc.pl.

5.3. Zamawiający  zawrze  umowy  ramowe  w  sprawie  przedmiotu  zamówienia  z 
Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, tj: oferty ważne i z najniższymi 
cenami,  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przekazania  zawiadomienia  o 
wyborze ofert, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem 
pkt 5.4..

5.4. Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy po upływie terminu związania ofertą, jeżeli 
informację  o  wyborze  oferty  Zamawiający przekaże  Wykonawcom  przed  upływem 
terminu  związania  ofertą,  a  Wykonawcy  wyrażą  zgodę  na  zawarcie  umowy  na 
warunkach określonych w złożonej ofercie.

5.5. Zamawiający powiadomi Wykonawców, z którymi zawrze umowę, o terminie i miejscu 
zawarcia umowy.

http://www.pgk.zamosc.pl/


5.6. Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyli  się  od  zawarcia  umowy, 
Zamawiający  zawrze  umowę  z  tym  z  pozostałych  Wykonawców,  którego  oferta 
zawierała  najkorzystniejszą  cenę,  spośród  pozostałych  ofert,  chyba  że  zachodzą 
przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93. ust. 1 pzp.

6. Środki ochrony prawnej.

6.1.  Środki ochrony prawnej określone w niniejszym punkcie przysługują Wykonawcy, a 
także  innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  niniejszego 
zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 
Zamawiającego przepisów pzp.

6.2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 pzp.

6.3.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:   
6.3.1 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
6.3.2 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
6.3.3 odrzucenia oferty odwołującego.
6.4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu.

6.5.  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której  zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  pzp,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie 
zarzutów,  określać  żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania.

6.6.  Wykonawca może 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. pzp.

6.7. W  przypadku  uznania  zasadności  przekazanej  informacji  Zamawiający  powtarza 
czynność  albo  dokonuje  czynności  zaniechanej,  informując  o  tym  wykonawców  w 
sposób przewidziany w pzp dla tej czynności.

6.8. Odwołanie  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności 
Zamawiającego  stanowiącej  podstawę  jego  wniesienia  -  jeżeli  zostały  przesłane  w 
sposób określony w art. 27 ust. 2  pzp albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w 
inny sposób.

6.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz specyfikacji wnosi się w terminie 5 dni od daty 
zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  specyfikacji na 
stronie internetowej o adresie www.pgk.zamosc.pl.

6.10.Odwołanie  wobec  czynności  innych  niż  określone  w pkt  6.5.  oraz  6.6.  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.

http://www.pgk.zamosc.pl/


6.11.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.

6.12. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 
kopię  odwołania  innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu  o udzielenie 
zamówienia,  a  jeżeli  odwołanie  dotyczy  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  lub 
postanowień  specyfikacji,  zamieszcza  ją  również  na  stronie  internetowej,  o  adresie 
www.pgk.zamosc.pl, wzywając  wykonawców  do  przystąpienia  do  postępowania 
odwoławczego.

6.13.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  pisemnej  albo 
elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą  ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu,  a  jego  kopię  przesyła  się 
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

6.14.Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania  odwoławczego,  jeżeli  mają  interes  w  tym,  aby  odwołanie  zostało 
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

6.15.Zamawiający  lub  odwołujący  może  zgłosić  opozycję  przeciw  przystąpieniu  innego 
wykonawcy  nie  później  niż  do  czasu  otwarcia  rozprawy  uprawdopodobniając,  że 
wykonawca  zgłaszający  opozycję  nie  ma  interesu  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na 
korzyść strony, do której przystąpił

7. Inne.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy pzp 
oraz Kodeksu Cywilnego


