Usługi - 392690-2018 - TED Tenders Electronic Daily

Strona 1 z 11

Usługi - 392690-2018
08/09/2018

S173

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I. II. III. IV. VI.
Polska-Stawiguda: Usługi związane z odpadami
2018/S 173-392690
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Gmina Stawiguda
ul. Olsztyńska 10
Stawiguda
11-034
Polska
Tel.: +48 895126824
E-mail: budownictwo@stawiguda.pl
Faks: +48 895126910
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.stawiguda.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia
można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.stawiguda.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać na następujący adres:
Gmina Stawiguda
ul. Olsztyńska 10
Stawiguda
11-034
Polska
E-mail: budownictwo@stawiguda.pl
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.stawiguda.pl/
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Administracja samorządowa
I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Administracja samorządowa
Sekcja II: Przedmiot
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II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenu Gminy Stawiguda w
okresie ...
Numer referencyjny: BiZ/OŚiP.271.1.22.2018
II.1.2) Główny kod CPV
90500000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenu Gminy Stawiguda w okresie
od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.
Część I – Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z obszaru A
Część II – Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z obszaru B
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu
oferentowi: 2
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Część I – Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z obszaru A
Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000
90511000
90512000
90513100
90533000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Stawiguda
II.2.4) Opis zamówienia:
Część I zamówienia obejmuje obszar A – nieruchomości zamieszkałe i
niezamieszkałe z terenu Gminy Stawiguda określone orientacyjnie na
załączniku nr 1.
Zakres prac obejmuje:
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Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych, w tym: odbiór i transport odpadów komunalnych
niesegregowanych (zmieszanych), odbiór i transport odpadów
segregowanych (tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło i popiół) oraz
odbiór i transport odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Szczegółowy sposób odbioru i transportu odpadów komunalnych.
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w zabudowie
wielorodzinnej odbierane będą z pojemników o pojemności min. 1 100 l. Z
nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność
gospodarcza odpady odbierane będą z pojemników o min. poj. 80 l, 1 100
l lub kontenerów o pojemności 7 m3. Częstotliwość odbioru zmieszanych
odpadów komunalnych min. 2 razy w tygodniu.
2. Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych będzie się
odbywał w systemie pojemnikowym (pojemniki o poj. min. 1 100 l oraz
typu „dzwon” w odpowiednich kolorach). Częstotliwość odbioru
selektywnie zebranych odpadów komunalnych przynajmniej 1 raz w
tygodniu. Odbiór popiołu będzie miała charakter sezonowy.
3. Przewidywana ilość pojemników odpadów komunalnych
niesegregowanych obieranych miesięcznie: około 420 pojemników o
pojemności min. 1 100 l.
4. Przewidywana ilość odbieranych pojemników o poj. min. 1 100 l do
selektywnej zbiórki odpadów odbieranych miesięcznie około 50 szt. oraz
pojemników typu „dzwon” około 160 szt.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odbiór i transport każdej ilości
niesegregowanych odpadów komunalnych oraz selektywnie
zgromadzonych odpadów komunalnych.
6. Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego raz na dwa miesiące.
7. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia odpowiednich pojemników w
ramach przedmiotu zamówienia i utrzymywać je w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.
8. Odebrane od właścicieli nieruchomości odpady Wykonawca jest
zobowiązany odbierać i transportować zgodnie z wytycznymi zawartymi w
obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i z hierarchią postępowania z odpadami, o której
mowa w art. 17 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Regionalną
instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych z terenu Gminy
Stawiguda jest Zakład Unieszkodliwiana Odpadów Komunalnych w
Olsztynie.
9. Ustalenia z Zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów
komunalnych gromadzonych w sposób niesegregowany i selektywny.
10. Obowiązkiem Wykonawcy będzie dostarczanie Zamawiającemu
półrocznych sprawozdań, o jakich mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz przedstawienie Zamawiającemu
dowodów potwierdzających wykonanie czynności zagospodarowania
odebranych odpadów tj. kart przekazania odpadów, a w odniesieniu do
papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali dowodów potwierdzających
recykling.
11. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz adresów nieruchomości
objętych zamówieniem oraz będzie dostarczał sukcesywnie powstające w
nich zmiany.
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12. Wykonawca jest obowiązany posiadać wyposażenie lub przedstawić
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
umożliwiającego odbieranie i transport odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (niezbędne do realizacji zamówienia) oraz
zapewnić jego odpowiedni stan techniczno-sanitarny zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).
13. Wykonawca zobowiązany jest do należytego wywiązywania się z
obowiązków zawartych w umowie, SIWZ i stosownych przepisów prawa.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość wywozów odpadów
niesegregowanych zmieszanych z zabudowy wielorodzinnej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Część II – Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z obszaru B
Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000
90511000
90512000
90513100
90533000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Stawiguda
II.2.4) Opis zamówienia:
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Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym: odbiór i transport odpadów
komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz odpadów
segregowanych (tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło i popiół),
odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, odpadów niebezpiecznych w postaci leków, odpadów z
PSZOK-u oraz koszy ulicznych.
Szczegółowy sposób odbioru i transportu odpadów komunalnych.
1. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki o poj. min. 80 l, 1 100 l i 7 m3
do zbierania odpadów zmieszanych oraz w pojemniki o poj. min. 1100 l
lub typu „dzwon” lub worki w odpowiednich kolorach do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych oraz wyposażenie gminnego PSZOK-u w
pojemniki o poj. min. 1 100 l i 7 m3, postawienia pojemników na zużyte
baterie i przeterminowane leki oraz ich odbiór ze wskazanych punktów.
2. Niesegregowane odpady komunalne odbierane będą z pojemników o
poj. min. 80 l, 1 100 l lub 7 m3. Dla nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe dopuszcza się ustawienie pojemników o
poj. min. 1 100 l lub kontenerów o poj. min. 7 m3 po uzgodnieniu z
Zamawiającym. Częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych
min. co 2 tygodnie.
3. Odbiór i transport odpadów z koszy ulicznych (pojemniki o poj. od 10 l)
odbywać się będzie z częstotliwością 4 razy w miesiącu. Ilość na dzień
31.8.2018 r. – 73 sztuki.
4. Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych będzie się
odbywał w systemie workowym (worki o poj. min. 60 l) lub pojemnikowym
(pojemniki o poj. min. 1 100 l i typu „dzwon”) w odpowiednich kolorach.
Wprowadza się cztery kolory worków i pojemników: żółty – na odpady z
tworzyw sztucznych i metale, niebieski – na odpady z papieru, zielony – na
odpady ze szkła, szary – na popiół.
5. Częstotliwość odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych
przynajmniej
1 raz w miesiącu. W sezonie letnim w miesiącach lipiec i sierpień odbiór
selektywnie zebranych odpadów komunalnych będzie odbywał się 2 razy w
miesiącu. Odbiór popiołów odbywać się będzie od 1 października do 31
maja tylko z nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego Wykonawcy
oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
6. Liczba nieruchomości zamieszkałych we wszystkich sołectwach 2 197,
liczba nieruchomości niezamieszkałych we wszystkich sołectwach 163,
liczba nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe we wszystkich sołectwach 608.
7. Przewidywana ilość pojemników odpadów komunalnych
niesegregowanych obieranych miesięcznie: ok. 6 000 pojemników o poj.
min. 80 l, ok. 60 pojemników o poj. min. 1 100 l i ok. 20 kontenerów o
poj. min. 7 m3.
8. Przewidywana ilość worków do selektywnej zbiórki odpadów ok.
5400szt., pojemników o poj. min. 1 100 l ok. 18 szt. oraz pojemników
typu „dzwon” ok. 12 szt.
9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odbiór i transport każdej ilości
niesegregowanych odpadów komunalnych oraz selektywnie
zgromadzonych odpadów komunalnych.
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10. Przeprowadzenie objazdowych zbiórek („od domu do domu”) odpadów
wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego trzy razy do roku.
11. Odebrane od właścicieli nieruchomości odpady Wykonawca jest
zobowiązany odbierać i transportować zgodnie z wytycznymi zawartymi w
obowiązującym PGOWWiM. RIPOKiem dla Gminy Stawiguda jest ZGOK w
Olsztynie.
12. Ustalenia z Zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów
komunalnych.
13. Obowiązkiem Wykonawcy będzie dostarczanie Zamawiającemu
półrocznych sprawozdań, o jakich mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz przedstawienie Zamawiającemu kart
przekazania odpadów, a w odniesieniu do papieru, szkła, tworzyw
sztucznych i metali, także dowodów potwierdzających recykling.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisano w SIWZ.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość wywozów odpadów
niesegregowanych zmieszanych z zabudowy jednorodzinnej, z
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i z
nieruchomości niezamieszkałych / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Dla Części I i II Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca:
a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych prowadzonego przez Wójta Gminy Stawiguda,
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b) posiada aktualne zezwolenia Starosty lub Prezydenta Miasta na prawach
powiatu właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania
transportującego odpady komunalne, w tym niebezpieczne odpady
komunalne,
c) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
składowania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub
gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę
prowadzącego działalność w zakresie składowania, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów, objętych przedmiotem zamówienia. Miejsca
składowania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa
wyżej powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 27.4.2001 r. o
odpadach oraz ustawie z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach,
d) posiada wpis do rejestru BDO (rejestr podmiotów wprowadzających
produkty, produkty opakowaniowe i gospodarujących odpadami)
prowadzonego przez Marszałka Województwa.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
Dla Części I
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub mają zdolność
kredytową na kwotę nie niższą niż: 15 000,00 PLN
Dla Części II
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub mają zdolność
kredytową na kwotę nie niższą niż: 55 000,00 PLN
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
1. Dla Części I wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej jedną usługę odbioru odpadów i przekazania do odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych wykonywaną w sposób ciągły
przez okres łączny co najmniej 12 miesięcy.
Dla Części II wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej jedną usługę odbioru odpadów i przekazania do odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych wykonywaną w sposób ciągły
przez okres łączny co najmniej 12 miesięcy
2. dysponuje:
Dla Części I
a) co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych;
b) co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych;
c) co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji
kompaktującej;
d) urządzeniami do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych
przed ich transportem do miejsc przetwarzania.
Wyposażenie pojazdów powinno obejmować:
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a) konstrukcję, która zabezpiecza przed rozwiewaniem i rozpylaniem
przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników
atmosferycznych na odpady;
b) narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po
opróżnieniu pojemników
Dla Części II
a) co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych;
b) co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych;
c) co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji
kompaktującej;
d) urządzeniami do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych
przed ich transportem do miejsc przetwarzania.
Wyposażenie pojazdów powinno obejmować:
a) konstrukcję, która zabezpiecza przed rozwiewaniem i rozpylaniem
przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników
atmosferycznych na odpady;
b) narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po
opróżnieniu pojemników
Wykonawca biorący udział w kilku częściach musi dysponować ilością
sprzętu wykazującą spełnienie warunku dla każdej części, w której bierze
udział.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych:
nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/10/2018
Czas lokalny: 09:45
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału
wybranym kandydatom
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IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/10/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Urząd Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda – pokój nr
17, POLSKA
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
2019 rok
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1
ustawy Pzp.
2. Ustala się wadium w wysokości:
Część I: 2 500,00 PLN
Z dopiskiem BiZ/OŚiP.271.1.22.2018 – Część I – Odbiór i transport
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe z obszaru A
Część II: 8 200,00 PLN
Z dopiskiem BiZ/OŚiP.271.1.22.2018 – Część II – Odbiór i transport
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe z obszaru B
Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu, sposób przekazania przelew pieniężny na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego:
98 8823 0007 2001 0100 1973 0008
z dopiskiem: Wadium
– BiZ/OŚiP.271.1.22.2018 – Część I – Odbiór i transport odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe z obszaru A *)
BiZ/OŚiP.271.1.22.2018 – Część II – Odbiór i transport odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe z obszaru B *)
*) Wykonawca dopisuje część, w której bierze udział
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5) 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 2016 r. poz. 359 z późn. zm.)
Sposób przekazania:
W siedzibie zamawiającego – pokój nr 14
Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza uważa się za
skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert
znajdzie się ono na koncie Zamawiającego.
Termin wniesienia wadium w wybranej formie – przed terminem składania
ofert.
Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
3. Zmiany w umowie
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w okolicznościach określonych w
projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 9a i 9b do SIWZ.
Dla części I i II Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania
następujących zmian w umowie (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych):
1. ustawowej zmiany stawki podatku VAT;
2. zmiany osób i podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotu
umowy;
3. zmiany podwykonawcy i podmiotu trzeciego. Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu dokumenty dotyczące podwykonawcy lub podmiotu
trzeciego. Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spełniać warunki
określone w SIWZ, które jego tyczą. Zamawiający zaakceptuje lub odmówi
zmiany podwykonawcy lub podmiotu trzeciego w ciągu 14 dni od dnia
przedłożenia dokumentów;
4. inne zmiany, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru
najkorzystniejszej oferty, które nie będą ingerować w przedmiot
zamówienia, a ich wprowadzenie będzie niezbędne do należytego
wykonania zamówienia;
5. wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych
następującymi okolicznościami:
A/ podjęcia przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały zmniejszającej
zakres wykonania lub wstrzymania wykonanie przedsięwzięcia na
podstawie art.231 ustawy z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U z 2016 r. poz. 1870 z późn zm.).
6. W przypadku wystąpienia przyczyn ust. 1-2, 4-6 Strony uzgodnią
powyższe zmiany zawartej umowy w formie aneksu.
7. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 3 nie będzie
konieczności zmiany umowy w formie aneksu.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392690-2018:TEXT:PL:HTML

2018-09-10

Usługi - 392690-2018 - TED Tenders Electronic Daily

Strona 11 z 11

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/09/2018
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