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Mysłakowice: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium

wykonalności i wniosku dla zadania pn. Rekultywacja sektora nr 1

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie

Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach -

Kostrzycy

Numer ogłoszenia: 98632 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Karkonoskich , ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice, woj.

dolnośląskie, tel. 75 7182415, 7183323, faks 75 7131089.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek Międzygminny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie

studium wykonalności i wniosku dla zadania pn. Rekultywacja sektora nr 1 składowiska odpadów innych niż

niebezpieczne i obojętne na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

opracowanie studium wykonalności i wniosku dla zadania pn.:Rekultywacja sektora nr 1 składowiska odpadów

innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach -

Kostrzycy zgodnie wytycznymi zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku, dodatkowymi informacjami

zamieszczonymi w Poradniku dla Beneficjenta w ramach RPO WD na lata 2007-2013 z wyłączeniem Działania

1.1,1.2,5.1 i 5.3 oraz Priorytetu 10 Zakres inwestycji obejmie rekultywację sektora nr 1 składowiska odpadów

innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach -

Kostrzycy o powierzchni 2,50 ha. Zamawiający wymaga by w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca

zapewnił: - Minimum dwie konsultacje w jego siedzibie, na etapie przygotowania studium wykonalności i

minimum dwie konsultacje z Urzędem Marszałkowskim w trakcie oceny formalnej i merytorycznej studium

wykonalności i wniosku - Odebrał wszelkie materiały do wykonania studium wykonalności i wniosku w

http://www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.html


siedzibie Zamawiającego, tj. Związek Gmin Karkonoskich ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice; - Złożył

zobowiązanie do opracowania projektów odpowiedzi i wyjaśnień na pytania kierowane przez Urząd

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, które wpłyną do Zamawiającego ze strony Urzędu

Marszałkowskiego, w trakcie weryfikacji oraz procesu oceny formalnej i merytorycznej studium wykonalności i

wniosku;.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności i wniosku dla zadania pn. Rekultywacja

sektora nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Karkonoskiego Centrum

Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy, zgodnie wytycznymi zawartymi w Instrukcji wypełniania

wniosku, dodatkowymi informacjami zamieszczonymi w Poradniku dla Beneficjenta w ramach RPO WD na

lata 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.1,1.2,5.1 i 5.3 oraz Priorytetu 10. Zamawiający informuje, że w

związku z rozbudową KCGO będzie aplikował o środki zewnętrzne i w razie potrzeby zleci wykonanie

zamówień uzupełniających polegających na opracowywaniu studiów wykonalności dla wniosków z tym

związanych. Zakres inwestycji obejmie rekultywację sektora nr 1 składowiska odpadów innych niż

niebezpieczne i obojętne na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach -

Kostrzycy o powierzchni 2,50 ha. Zamawiający wymaga by w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca

zapewnił: Minimum dwie konsultacje w jego siedzibie, na etapie przygotowania studium wykonalności i

minimum dwie konsultacje z Urzędem Marszałkowskim w trakcie oceny formalnej i merytorycznej studium

wykonalności i wniosku Odebrał wszelkie materiały do wykonania studium wykonalności i wniosku w

siedzibie Zamawiającego, tj. Związek Gmin Karkonoskich ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice; Złożył

zobowiązanie do opracowania projektów odpowiedzi i wyjaśnień na pytania kierowane przez Urząd

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, które wpłyną do Zamawiającego ze strony Urzędu

Marszałkowskiego, w trakcie weryfikacji oraz procesu oceny formalnej i merytorycznej studium

wykonalności i wniosku; Studium wykonalności winno być wykonane zgodnie z zakresem określonym we

wzorze umowy.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.42.00.00-2, 72.00.00.00-5, 90.50.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 500,00

PLN (słownie: pięćset złotych). Wadium może być wnoszone w następujących formach: Pieniądzu,



Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, Gwarancjach bankowych, Gwarancjach

ubezpieczeniowych, 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 należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za

pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący

rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest więc wystarczające do

stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Wadium wnoszone w

pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr 50 1500 1429 1214 2004 9506 0000 w Banku

KBSA O. w Jeleniej Górze. Na przelewie należy umieścić informację: Wadium: studium wykonalnosci.

Wadium w formie innej niż pieniężna należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Robotnicza 6, 58-533

Mysłakowice; Przy przekazaniu tych dokumentów osoba je składająca otrzyma odpowiednie potwierdzenie. W

przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie niepieniężnej , wadium powinno być sporządzone

adekwatnie do formy, w której jest wnoszone i winno zawierać następujące elementy: Nazwę dającego

zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji

ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, Określenie

wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, Kwotę gwarancji lub poręczenia,

Termin ważności wadium, Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty wadium na pierwsze

pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) w

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy. Zwrot wadium oraz sytuacja jego ewentualnego zatrzymania uregulowana

jest w art. 46 Ustawy.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

8.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,

których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.



III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

8.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać, że : a)

posiada doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 3 Studia

Wykonalności dla projektów w zakresie gospodarki odpadami, które uzyskały dofinansowanie ze

środków UE, z czego przynajmniej 1 projekt został już zrealizowany. Zamawiający, na podstawie

złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych

według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i

oświadczeniach, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oświadczenia i

dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków

udziału w postępowaniu. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania

uznaje się za odrzuconą.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

8.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać, że

dysponuje zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia - gdzie w skład tego zespołu

wchodzą minimum : osoba ds. ochrony środowiska z wykształceniem wyższym kierunkowym - 1

osoba; osoba ds. funduszy UE, posiadający wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 letnie

doświadczenie w opracowywaniu Studiów Wykonalności i wniosków o dofinansowanie projektów

inwestycyjnych z funduszy UE, który brał udział w opracowywaniu co najmniej jednego Studium

Wykonalności dla inwestycji z zakresu gospodarki odpadami, która uzyskała wsparcie ze środków

UE - 1 osoba osoba ds. analiz finansowych, posiadający wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3

letnie doświadczenie w opracowywaniu Studiów Wykonalności i wniosków o dofinansowanie

projektów inwestycyjnych z funduszy UE, który brał udział w opracowywaniu co najmniej jednego

Studium Wykonalności dla inwestycji z zakresu gospodarki odpadami, która uzyskała wsparcie ze

środków UE - 1 osoba osoba ds. rozliczeń inwestycji, posiadający wykształcenie wyższe oraz co

najmniej 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami, który rozliczył co najmniej jedną

inwestycję finansowaną ze środków UE, której wartość była nie mniejsza niż 1.000 000,00 PLN

netto - 1 osoba;Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona



oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o

informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich

aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu. Nie spełnienie chociażby

jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy

wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien wykazać, że : a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż

100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych); a) posiadają wolne środki finansowe lub posiadają

zdolność kredytową nie mniejszą niż 10 000,00 PLN ( słownie dziesięć tysięcy złotych )

Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez

Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert), 8.2. Zamawiający, na podstawie złożonych przez

Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły spełnia

- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o

których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oświadczenia i dokumenty oceniane

będą pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z

postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy

przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i

doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,

oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub

są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,



oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca

posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność

finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b

ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego

zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

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

należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY



Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

9.1.3. Poświadczenia potwierdzające, że usługi określone w pkt 9.1.2 zostały wykonane należycie z tym że :

a) w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane

nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) w przypadku zamówień na usługi -

oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest

w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1.3.a; c) w przypadku gdy zamawiający jest

podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 9.1.2 zostały wcześniej

wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 9.1.3 a i b 9.1.4.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór: Dokument 3. 9.1.5.

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 9.1.6.

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada

rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy

na wymagania w pkt 8.1.3 b SIWZ kwotę , wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert. 9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy od oferty

należy dołączyć: 9.2.1. Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór: Dokument 1 pkt. II.

9.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu w celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.

1 pkt 2 ustawy - wzór: Dokument 2. 9.3. 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 zobowiązanie tych podmiotów do oddania

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli

Wykonawca, wykazując spełnienie warunków wymaganych w niniejszej specyfikacji, polega na zasobach

innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od

Wykonawców przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów i informacji : a) w

przypadku warunków, o których mowa w pkt 8.1.3 siwz, dokumentów o których mowa w pkt 9.1.6 i 9.1.7 siwz,

b) w przypadku warunków , o których mowa w pkt 8.1.2 siwz : informacji dotyczących zakresu dostępnych

wykonawcy zasobów innego podmiotu , sposobu wykorzystania tych zasobów przy realizacji nin. zamówienia;

zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; charakteru stosunku, jaki będzie

łączył wykonawcę z innym podmiotem 9.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 9.2.2. składa dokument lub



dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9.5. 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 9.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby

uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 9.6. W przypadku

wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych

organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, z wnioskiem o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 9.7.

Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów (partnerów) ubiegających się wspólnie o udzielenie

zamówienia (składających wspólną ofertę, np. konsorcjów, spółek cywilnych), aby: 9.7.1. Ustanowiły

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. 9.7.2.

Dokumenty wymienione w pkt 9.2.1. i 9.2.2. winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie. 9.7.3.

Dokumenty wymienione w pkt 9.1.1. i 9.1.4. winny być złożone w imieniu wszystkich podmiotów (partnerów)

przez Pełnomocnika. 9.8. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia oraz w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączącego go z mini stosunków, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te

podmioty (każdy Wykonawca potwierdza za zgodność z oryginałem dokument wystawiony na siebie).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: http://www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.html

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek Gmin

Karkonoskich Pałac-Bukowiec ul.Robotnicza 5 58-533 Mysłakowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2013

godzina 14:00, miejsce: Związek Gmin Karkonoskich Pałac-Bukowiec ul.Robotnicza 5 58-533 Mysłakowice

Pok. nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-

2013 Dzianie 4.1.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


