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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:284036-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Orzesze: Elektryczność
2014/S 158-284036
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Orzesze
ul. św. Wawrzyńca 21
Osoba do kontaktów: Alina Mika
43-180 Orzesze
POLSKA
Tel.: +48 323248819
E-mail: rzp@orzesze.pl
Faks: +48 323248826
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.orzesze.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 2a
43-180 Orzesze
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POLSKA
Miejska Biblioteka Publiczna ul.św. Wawrzyńca 23, Miła 1a i Długosza 48
ul. św. Wawrzyńca 23
43-180 Orzesze
POLSKA
Miejski Ośrodek Kultury ul. Rynek 1, ul. Majakowskiego 8
Rynek 1
43-180 Orzesze
POLSKA
Miejski Zespół Oświaty
ul. Powstańców 5
43-180 Orzesze
POLSKA
Szkoła Podstawowa nr 2
Bukowina 19-21
43-180 Orzesze
POLSKA
Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Stuska 10
Orzesze
POLSKA
Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Żorska 101
43-180 Orzesze
POLSKA
Szkoła Podstawowa nr 6
1000-lecia 3
Orzesze
POLSKA
Szkoła Podstawowa nr 8
Chrobrego 64
Orzesze
POLSKA
Szkoła Podstawowa nr 9
Kobiórska 1
Orzesze
POLSKA
Szkoła Podstawowa nr 10
Norwida 2
Orzesze
POLSKA
Zespół Szkół im. Poległych na Pasternioku
K. Miarki 10
43-180 Orzesze
POLSKA
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Gimnazjum nr 2
Szkolna 44
Orzesze
POLSKA
Gimnazjum nr 3
Uczniowska 1
Orzesze
POLSKA
Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1
K. Miarki 4a
43-180 Orzesze
POLSKA
Przedszkole nr 2
Miła 1a
43-180 Orzesze
POLSKA
Przedszkole nr 3
Szkolna 55
Orzesze
POLSKA
Przedszkole nr 6
Mikołowska 128
Orzesze
POLSKA
Przedszkole nr 7
Mleczna 2
Orzesze
POLSKA
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (mieszkania komunalne, 2 oczyszczalnie, przepompownia)
Wieniawskiego 4
Orzesze
POLSKA
Placówka Wsparcia Dziennego „Przystań”
Św. Wawrzyńca 23
43-180 Orzesze
POLSKA
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orzesze oraz zakup energii elektrycznej
do urządzeń niezwiązanych z oświetleniem ulicznym na zasilanie urządzeń będących w dyspozycji Urzędu
Miejskiego Orzesze oraz jednostek jemu podległych na lata 2015-2016.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
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Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Orzesze
Kod NUTS PL22C
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orzesze oraz zakup energii elektrycznej
do urządzeń niezwiązanych z oświetleniem ulicznym na zasilanie urządzeń będących w dyspozycji Urzędu
Miejskiego Orzesze oraz jednostek jemu podległych tj. do:
1.
1. Urząd Miejski ul. św. Wawrzyńca 21;
2. Urząd Miejski ul. św. Wawrzyńca 23 /siedziba ROŚRLiSG i RFdsB/;
3. Straż Miejska ul. Powstańców 5;
4. fontanna rejon ul. Rybnickiej;
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 2a;
6. Miejska Biblioteka Publiczna ul. św. Wawrzyńca 23, Miła 1a i Długosza 48;
7. Miejski Ośrodek Kultury ul. Rynek 1, ul. Majakowskiego 8;
8. Miejski Zespół Oświaty ul. Powstańców 5;
9. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Bukowina 19-21;
10. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Stuska 10;
11. Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Żorska 101;
12. Szkoła Podstawowa nr 6, ul.1000-lecia 3;
13. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Chrobrego 64;
14. Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Kobiórska 1;
15. Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Norwida 2;
16. Zespół Szkół im.Poległych na Pasternioku, ul. K. Miarki 10;
17. Gimnazjum nr 2, ul. Szkolna 44;
18. Gimnazjum nr 3, ul. Uczniowska 1;
19. Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1, ul. K. Miarki 4a;
20. Przedszkole nr 2, ul. Miła 1a;
21. Przedszkole nr 3, ul. Szkolna 55;
22. Przedszkole nr 6, ul. Mikołowska 128;
23. Przedszkole nr 7, ul. Mleczna 2;
24. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (mieszkania komunalne, 2 oczyszczalnie,
przepompownia);
25. Placówka Wsparcia Dziennego „Przystań” ul. Św.Wawrzyńca 23 w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 roku Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z póżn. zm.).
2. Przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie rocznym z podziałem na taryfy:
1. C11 - 1.391.488 kWh;
2. C12a - 261.004 kWh w tym szczyt-45.314 kWh, poza szczyt-215.690 kWh;
3. C12b - 2.199.283,08 kWh w tym dzień-820.932,64 kWh noc-1.378.350,44 kWh;
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4. G11 - 52.382 kWh.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ – wykaz punktów poboru.
Zastrzega się, iż liczba jednostek Gminy, jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy
może ulec zmianie.
Po przeprowadzonym postępowaniu Wykonawca (dostawca energii) zawrze z Zamawiającym jedną umowę
ogólną na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Orzesze i jednostek organizacyjnych na warunkach
zaoferowanych w niniejszym przetargu.
Następnie Wykonawca zawrze indywidualne umowy na dostawę energii elektrycznej na warunkach
zaoferowanych w niniejszym przetargu na podstawie umowy ogólnej z Gminą oraz ze wszystkimi jednostkami
organizacyjnymi Gminy Orzesze o których mowa powyżej według jednolitego wzoru umowy ustalonego z
wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki.
W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe
jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania i zawartej umowy
głównej.
4. Podwykonawcy:
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny,
osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe podwykonawcy w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do
podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby się powołuje.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orzesze oraz zakup energii elektrycznej
do urządzeń niezwiązanych z oświetleniem ulicznym na zasilanie urządzeń będących w dyspozycji Urzędu
Miejskiego Orzesze oraz jednostek jemu podległych tj. do:
1.
1. Urząd Miejski ul. św. Wawrzyńca 21;
2. Urząd Miejski ul. św. Wawrzyńca 23 /siedziba ROŚRLiSG i RFdsB/;
3. Straż Miejska ul. Powstańców 5;
4. fontanna rejon ul. Rybnickiej;
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 2a;
6. Miejska Biblioteka Publiczna ul. św.Wawrzyńca 23, Miła 1a i Długosza 48;
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7. Miejski Ośrodek Kultury ul. Rynek 1, ul. Majakowskiego 8;
8. Miejski Zespół Oświaty ul. Powstańców 5;
9. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Bukowina 19-21;
10. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Stuska 10;
11. Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Żorska 101;
12. Szkoła Podstawowa nr 6, ul.1000-lecia 3;
13. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Chrobrego 64;
14. Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Kobiórska 1;
15. Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Norwida 2;
16. Zespół Szkół im.Poległych na Pasternioku, ul. K.Miarki 10;
17. Gimnazjum nr 2, ul. Szkolna 44;
18. Gimnazjum nr 3, ul. Uczniowska 1;
19. Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1, ul. K. Miarki 4a;
20. Przedszkole nr 2, ul. Miła 1a;
21. Przedszkole nr 3, ul. Szkolna 55;
22. Przedszkole nr 6, ul. Mikołowska 128;
23. Przedszkole nr 7, ul. Mleczna 2;
24. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (mieszkania komunalne, 2 oczyszczalnie,
przepompownia);
25. Placówka Wsparcia Dziennego „Przystań” ul. św. Wawrzyńca 23.
w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z
póżn. zm.)
2. Przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie rocznym z podziałem na taryfy:
1. C11 - 1.391.488 kWh;
2. C12a - 261.004 kWh w tym szczyt-45.314 kWh, pozaszczyt-215.690 kWh;
3. C12b - 2.199.283,08 kWh w tym dzień-820.932,64 kWh noc-1.378.350,44 kWh;
4. G11 - 52.382 kWh.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ – wykaz punktów poboru.
Zastrzega się, iż liczba jednostek Gminy, jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy
może ulec zmianie.
Po przeprowadzonym postępowaniu Wykonawca (dostawca energii) zawrze z Zamawiającym jedną umowę
ogólną na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Orzesze i jednostek organizacyjnych na warunkach
zaoferowanych w niniejszym przetargu.
Następnie Wykonawca zawrze indywidualne umowy na dostawę energii elektrycznej na warunkach
zaoferowanych w niniejszym przetargu na podstawie umowy ogólnej z Gminą oraz ze wszystkimi jednostkami
organizacyjnymi Gminy Orzesze o których mowa powyżej według jednolitego wzoru umowy ustalonego z
wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki.
W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe
jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania i zawartej umowy
głównej.
4. Podwykonawcy:
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
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Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny,
osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe podwykonawcy w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do
podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby się powołuje.
II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2015. Zakończenie 31.12.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga złożenia wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 30 000 PLN
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
3) gwarancjach bankowych;
4)gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz.275).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 55 8454 1040 2002 0000
0329 0002 Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego Oddział Orzesze. Wadium wniesione w pieniądzu
zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 1.10.2014 do godz. 9:00
O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data i
godzina wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego.
Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć do UM Orzesze pok. nr 19. Wadium wnosi się przed
upływem terminu składania ofert.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Do oferty należy podać całkowitą wyliczoną wartość dostawy, zgodnie z wyliczeniem zawartym w druku
oferty
2. Wartości jednostkowe należy podać w formie ryczałtu.
3. Cena powinna zawierać wszystkie składniki i koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
4. Wszystkie wartości winne być określone do dwóch miejsc po przecinku.
5. W celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę zamawiający postępuje zgodnie z art. 90 ustawy
prawo zamówień publicznych.
6. Błędy w obliczeniu ceny, których zamawiający nie będzie w stanie skorygować na podstawie art. 87 ust. 2
ustawy prawo zamówień publicznych spowodują odrzucenie oferty.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

20/08/2014
S158
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7/14

Dz.U./S S158
20/08/2014
284036-2014-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

8/14

W przypadku gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia np. grupy
podmiotów określanej jako konsorcjum, przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej są
zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
i składają wraz z ofertą pełnomocnictwa w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie albo
umowy spółki cywilnej lub wyciągu z umowy spółki cywilnej w zakresie reprezentacji spółki (oryginał lub kopii
poświadczonej przez wykonawcę).
III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą wziąć
udział Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp oraz spełniają warunku
udziału określone w art 22 ust. 1 ustawy pzp oraz spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej
SIWZ.
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zgodnie z Art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych musi
spełnić następujące warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji - Wykonawca posiada aktualną
koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ustawy z 10.04.1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z
2012 r. poz. 1059);
2) posiadania wiedzy i doświadczenia - W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi
wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie min. jedną (1) dostawę energii elektrycznej, o wartości nie mniejszej niż 800.000 złotych brutto
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne w celu spełnienia ww. warunków musi założyć wraz z ofertą
niżej wymagane dokumenty:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy pzp - załącznik nr 2 do SIWZ
2. Dokumenty jakie należy przedłożyć w ofercie w celu wykazania spełnienia przez wykonawców warunków o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp
A) Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
B)wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia
działalności jet krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia –
załącznik nr 3 do SIWZ.
Dowodami, o których mowa w pkt 2.B) są:
a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) w przypadku zamówień na dostawy – oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a;
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c) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi
wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 2.B) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 3.
4. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt 2.B) oraz pkt
3 budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie
nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane,
o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne (w formie oryginału) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
6. Oświadczenie oraz dokumenty jakie należy przedłożyć w ofercie w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy:
A) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia- załącznik nr 4 do SIWZ;
B) aktualnego odpisu 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 pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
C) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że wykonawca 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 ofert;
D) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że wykonawca 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 ofert;
E) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
F) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w VI. pkt 6 B)-F) składa dokument lub dokumenty określone w § 4
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 luty 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz.
231 )
8. W przypadku gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia np. grupy
podmiotów określanej jako konsorcjum, przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej są
zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
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i składają wraz z ofertą pełnomocnictwa w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie albo
umowy spółki cywilnej lub wyciągu z umowy spółki cywilnej w zakresie reprezentacji spółki (oryginał lub kopii
poświadczonej przez wykonawcę).
9. Ponadto każdy z członków podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa dokumenty określone w SIWZ w punkcie VI
pkt 7 A)-F)
10. Dokument określony w SIWZ w punkcie VI 1, 2 A) - C) należy złożyć wspólnie.
Druk oświadczenia ze względu na oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych musi
zostać podpisany przez wszystkich członków podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub
osobę upoważnioną.
11. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,
za wyjątkiem oświadczenia o którym mowa w pkt.VI.1 oraz listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, albo informacji o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej, które składa się w oryginale
oraz pełnomocnictwa, które składa się w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. Na kopiach należy
wprowadzić zapis: „potwierdzam za zgodność z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem,” oraz podpis osoby
(osób) upoważnionych do reprezentowania wykonawcy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub
tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
12. Oferta i pozostałe dokumenty muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania
wykonawcy.
13. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.
14. Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy pzp Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp, albo informację o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ
Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie VI
niniejszej specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu
jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie
spełnia
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą wziąć
udział Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp oraz spełniają warunku
udziału określone w art 22 ust. 1 ustawy pzp oraz spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej
SIWZ.
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zgodnie z art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych musi
spełnić następujące warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 PLN;
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku.
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne w celu spełnienia ww. warunków musi założyć wraz z
ofertą niżej wymagane dokumenty: Opłacona polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
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wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie VI
niniejszej specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu
jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/nie
spełnia.
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy
pzp oraz spełniają warunku udziału określone w art 22 ust. 1 ustawy pzp oraz spełniają warunki i wymagania
określone w niniejszej SIWZ.
1) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku.
Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie VI
niniejszej specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu
jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/nie
spełnia

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
RZP.271.14.2014

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 1.10.2014 09:00
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Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
1.10.2014 - 09:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 1.10.2014 - 09:15
Miejscowość:
Urząd Miejski w Orzeszu ul. św. Wawrzyńca 21, 43–180 Orzesze sala posiedzeń UM Orzesze
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: III kw. 2016 r.
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe
Specyfikację istotnych warunków zamówienia będzie można pobrać bezpośrednio ze strony http://
bip.orzesze.pl/ od dnia publikacji ogłoszenia przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można będzie odebrać od dnia publikacji ogłoszenia przez Urząd
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Orzeszu, 43-180
Orzesze, ul. św. Wawrzyńca 21, pokój nr 19, jak również za zaliczeniem pocztowym.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 1.10.2014 do godz. 09.00 w Biurze
Podawczym Urzędu Miejskiego Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21 Orzesze 43-180.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1.Środki ochrony prawnej określone w niniejszym
dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
niniejszej ustawy. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 20 / 25
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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3. Odwołanie
a) 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.
b) Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
— wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
— opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
— wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego.
c) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
d) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
e) 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,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
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.
4. Informacja dla zamawiającego o czynności niezgodnej z prawem
a) Wykonawca lub uczestnik konkursu 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.
b) 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.
c) Na czynności, o których mowa w art.181 ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust.2
5. Terminy na wniesienie odwołania
a) 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, albo w terminie 10 dni - jeżeli
zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
— 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi się:
— w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
d) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia
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oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
—15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w
trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia z uzasadnieniem;
— 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia,
zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.
e) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
f) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.8.2014
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