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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(SIWZ) 

 
                                                            DLA 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
  
 
przeprowadzanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) wraz z aktami wykonawczymi 

 
 

NA WYKONANIE USŁUGI 
 

pt. ,, Mój dom, moje środowisko – promocja zachowań” 
 

realizowanej  w ramach  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, 

 osi 4 ,,Leader”, działania 413, ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
 z zakresu małych projektów 

 
 

 
                                              
 
 

Zatwierdził, dnia 23.01.2015r 
 

Przewodniczący Zarządu Związku 
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ROZDZIAŁ I - INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Zamawiający: 

Związek Komunalny Biebrza 
Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły 
 
 Biuro Związku: 
Zabiele 37, 19-124 Jaświły 
 
Tel.:     +48 85 7120505 
Fax:     +48 85 7120505 
www: zkbiebrza.pl        e-mail: zkb@op.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 
907 ze zmianami) wraz z aktami wykonawczymi. 
 
 
ROZDZIAŁ II - OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 
1.1. Opracowanie poradnika „ABC odpadów – czyli co każdy mieszkaniec o 

śmieciach wiedzieć powinien” - to jest opracowanie treści i materiałów 
informacyjnych które zostaną umieszczone w poradniku. Poradnik ma być formatu 
A4, ilość stron – minimum 16, druk ma być kolorowy, obustronny i ilustrowany. 

Materiał ma być informacyjno - instruktażowy skierowany zarówno do mieszkańców 
gmin, przedsiębiorców jak też sołtysów, radnych. W przewodniku należy umieścić 
informacje o sposobach zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów. Informacje 
należy zilustrować dokumentacją fotograficzną i rysunkami.  Dodatkowo w przewodniku 
należy umieścić informacje na temat: 
- Ile śmieci wytwarza mieszkaniec z terenu LGD Fundacji Biebrzańskiej, 
- Jaki jest skład wyrzucanych odpadów, 
- Dlaczego odpady niebezpieczne i odpady ulegające biodegradacji tworzą „mieszankę 
wybuchową” na składowisku odpadów, 
- Czy na śmieciach można zarobić? Co to jest punkt skupu surowców i gdzie są takie 
punkty na terenie LGD Fundacji Biebrzańskiej? 
- Możliwe do podjęcia przez mieszkańców działania w zakresie unikania powstawania 
odpadów i odzysku na terenie nieruchomości (np.: opakowania zwrotne, Eko-
etykietowanie, kompostowanie przydomowe), 
- Odpady niebezpieczne występujące w odpadach komunalnych i dlaczego warto je 
dostarczać do PSZOK-ów (Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). 
Należy umieścić Listę adresową PSZOK-ów wraz z mapkami dojazdu. 
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Do przygotowania przewodnika należy wykorzystać: 

- lokalne uchwały LGD o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, 

- Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017, 

- założenia funkcjonalno-użytkowe Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, 

Sortowni w Dolistowie Starym, stacji przeładunkowych odpadów w Augustowie, Dąbrowie 

Białostockiej i Mońkach, itp. 

 

1.2. Dokumentacja fotograficzna i grafika autorska poradnika „ABC 

odpadów – czyli co każdy mieszkaniec o śmieciach wiedzieć powinien” – 

to jest zakup zdjęć autorskich i opracowanie grafiki do poradnika. 

 

1.3. Opracowanie i druk publikacji ,,Bądź Eko” – to jest opracowanie treści 

publikacji dla najmłodszych do wykorzystania w szkołach i przedszkolach oraz 

wydruk 4000 egzemplarzy publikacji. Publikacja ma być formatu A4, ilość stron – 

minimum 12, druk ma być kolorowy, obustronny i ilustrowany). Przekazanie 

jednego egzemplarza dla Zamawiającego w formie elektronicznej z prawami 

autorskimi. 

Treść publikacji ma być edukacyjna w dziedzinie proekologicznych zachowań, dostosowana 

do wieku dzieci, ma zawierać  podstawowe informacje o sposobach zagospodarowania 

poszczególnych frakcji odpadów z poradnika „ABC odpadów – czyli co każdy mieszkaniec o 

śmieciach wiedzieć powinien”. Informacje należy zilustrować dokumentacją fotograficzną i 

rysunkami.  

 

1.4. Druk i dystrybucja do gmin  poradnika „ABC odpadów – czyli co każdy 

mieszkaniec o śmieciach wiedzieć powinien” - to jest wydruk 5000 

egzemplarzy poradnika (format A4, ilość stron – minimum 16, druk kolorowy, 

obustronny i ilustrowany) oraz jego dostarczenie do siedzib 10 gmin objętych 

operacją z terenu LGD Fundacji Biebrzańskiej. Ilości egzemplarzy do przekazania 

do poszczególnych gmin należy uzgodnić z Zamawiającym. Przekazanie jednego 

egzemplarza dla Zamawiającego w formie elektronicznej z prawami autorskimi. 

 

1.5. Opracowanie strony internetowej projektu ,,Mój dom, moje środowisko 

– promocja zachowań” – to jest zaprojektowanie strony internetowej projektu, 

która zostanie umieszczona na FACEBOOK.COM. Adres strony internetowej: 

zkbiebrza.pl. 

 

1.6. Zaprojektowanie interfejsu, grafiki i utworzenie aplikacji mobilnej 

poradnika „ABC odpadów – czyli co każdy mieszkaniec o śmieciach 

wiedzieć powinien” – to jest zaprojektowanie interfejsu, grafiki oraz utworzenie 

aplikacji mobilnej poradnika. 
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Aplikacja ta ma być dostosowana do pobrania przez młodzież, dzieci i dorosłych 

mieszkańców oraz innych zainteresowanych z wcześniej opracowanej strony na 

FACEBOOK.COM, ze strony internetowej Związku oraz poszczególnych Gmin z obszaru LGD. 

Ma ona tworzyć bazy danych osób, które zainteresowały się stroną, wchodzić w interakcję z 

tymi osobami (zbadanie o wizerunek, PR) poprzez zamieszanie dowolnej treści (treść pisana, 

zdjęcia, filmy) która ma zainteresować odbiorcę. 

 

1.7. Przeprowadzenie kampanii dla aplikacji „ABC odpadów – czyli co każdy 

mieszkaniec o śmieciach wiedzieć powinien” – to jest przeprowadzenie 

spotkań promujących projekt z uczniami 10 szkół z terenu LGD (1,5 godzinne 

prezentacje projektu dla uczniów zorganizowane na terenie 10 szkół z obszaru 

LGD Fundacji Biebrzańskiej. Wykaz szkół należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 

 

2. Kod zamówienia według CPV:  
 

39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne 

79822500-7 Usługi projektów graficznych 

79823000-7 Usługi drukowania i dostawy 

79960000-1 Usługi fotograficzne i pomocnicze 

72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW 

 

 

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

7. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Warunki dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom: 

a) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części usług podwykonawcom. 

b) Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawców, 

zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, którą wykona 

podwykonawca. 

c) c) Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu ofertowym - załącznik Nr 1 (art. 36 

ust. 4 ustawy). Gdy w wykonaniu zadania nie będą brali udziału podwykonawcy, 

należy wpisać adnotację - nie dotyczy. 

ROZDZIAŁ III - TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

Od dnia podpisania umowy do dnia 25 marca 2015 r. 
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ROZDZIAŁ IV - WARUNKI DLA OFERENTA: 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 w/w ustawy dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna 

złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik 

Nr 2. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali co najmniej jedną usługę porównywalną 

z przedmiotem zamówienia pod względem rzeczowym, np. opracowali materiał 

informacyjny wraz z jego wydrukiem i umieszczeniem aplikacji w Internecie dotyczący 

ochrony środowiska. 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna 

złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik 

Nr 2. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna 

złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik 

Nr 2.  

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z 

warunków określonych w pkt.1 a) - d) winien spełniać co najmniej jeden z tych 

Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 

 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 

postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek 

określony w pkt. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
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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 potrzeby wykonania zamówienia - załącznik Nr 5. 

4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy 

odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w 

niniejszej SIWZ. 

6. Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków na podstawie 

oświadczeń i dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty. 

 

ROZDZIAŁ V - DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW: 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów: 

 

1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. 

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych załącznik Nr 2 do 

niniejszej SIWZ. 

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych załącznik Nr 3 do niniejszej 

SIWZ. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć informację na temat wymaganych wykonanych 

usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 

Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców 
usługi zostały wykonane należycie, zawierały co najmniej : 
a) wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował 

usługi, których dokumenty dotyczą, 
b) wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były usługi, 
c) wskazanie zakresu rzeczowego usług, 
d) wskazanie wartości wykonanych usług, 
e) wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), 
f) wskazanie miejsca wykonania, 
g) opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt. b stwierdzającą, że usługi zostały 

wykonane należycie. 
W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się o  udzielenie  niniejszego zamówienia przez dwóch 
lub więcej Wykonawców niżej wymienione dokumenty mogą być złożone wspólnie. 
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5. Wypełniony Wykaz cen stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 

6. 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 

ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 

ustawy. 

7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

9. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o ochronie konkurencji i 

konsumentów o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907, z późn. zm.) albo informacji o tym, 

że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ. 

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka 

cywilna). Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 4-6, 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 
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12. 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 zastępuje się 

je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy ważności dokumentów 

stosuje się odpowiednio jak w pkt. 9. 

13. Jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa 

winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

14. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej oryginalności. 

16. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na 

język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

17. Wykonawca składa wszystkie oświadczenia w oryginale natomiast zaświadczenia i inne 

dokumenty w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. 

18. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

19. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy. 

20. Zamówienie nie ma charakteru międzynarodowego i nie przewiduje się rozliczeń w 

walutach obcych a jedynie w PLN. 

21. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 

zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu 

niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - (art. 26 ust. 2a 

ustawy). 

22. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane 

przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 

złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
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podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 

wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane 

dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie 

później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. W toku dokonywania badania 

oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert art. 87 ust. 1 ustawy. 

23. Zakres i forma wymienionych wyżej dokumentów musi być zgodna z rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą 

być składane (Dz. U. 2013 r. poz. 231). 

24. Nie spełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z wymogów określonych niniejszą 

specyfikacją oraz brak kompletności wymaganych dokumentów spowoduje wykluczenie 

oferty z prowadzonego postępowania przetargowego. 

 

ROZDZIAŁ VI - TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ: 

1. Wyjaśnienia dotyczące warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad 

określonych w ustawie. 

2. Zamawiający informuje, że jedyną możliwą formą porozumiewania pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcami jest forma pisemna. Zamawiający dopuszcza możliwość 

porozumiewania się za pomocą faksu , bądź e-maila  z tym, że wiadomość przesłaną 

faksem należy potwierdzić niezwłocznie w formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje 

wszelkie pisma w godzinach pracy, tj. w dni robocze od godz. 730 do 1530. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później jednak niż 2 

dni przed upływem składania ofert. Pod warunkiem jednak, że wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert (art. 38 ust.1 ustawy). 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 

po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3 lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku, o którym mowa (art. 38 ust. 1a i 1b ustawy). 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana 

na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie (art. 38 ust. 2 ustawy). 
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6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja 

jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie (art. 38 ust. 4 

ustawy). 

7. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. (art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy). 

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówienie jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej 

stronie (art. 38 ust. 6 ustawy). 

9. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawie wymagających zachowania 

pisemności postępowania. 

10. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

11. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do porozumiewania się z 

Wykonawcami są: 

Pan Andrzej Lićwinko – Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Biebrza. 

 

ROZDZIAŁ VII - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907, z 

późn. zm.) i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o 

których mowa w SIWZ. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

3. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie ręcznie pismem drukowanym, 

na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana 

przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela 

Wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie wymogami ustawowymi oraz 

przepisami prawa. 
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6. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy, jest on zobowiązany do załączenia dokumentu potwierdzającego 

uprawnienia do wykonania czynności. 

7. Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

8. Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały. 

9. Wszelkie poprawki wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy 

wpisać do formularza ofertowego. 

11. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zawierać kolejno: 

a) formularz oferty - załącznik nr 1 

b) oświadczenia i dokumenty wymienione w ROZDZIALE IV i V 

12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: 

„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 

4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( 

Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540)" i dołączone do oferty (najlepiej w oddzielnej 

kopercie) - zaleca się aby były oddzielnie spięte. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w (art. 86 ust. 4 ustawy). 

13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zapewniającym w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej nienaruszalność 

do terminu otwarcia ofert bez uszkodzenia tego opakowania. 

14. Koperta lub opakowanie winno być zaadresowane na adres Zamawiającego, podany na 

wstępie oraz posiadać oznaczenie: 

 

ROZDZIAŁ VIII - WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 

przed upływem terminu składania ofert. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych 

wymagań, jak składana oferta, w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo 

dopiskiem „Zmiana". 
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3. Koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 

postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie 

"Wycofanie". 

5. Koperty oznaczone napisem „Wycofanie" będą otwierane w pierwszej kolejności i po 

stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 

ofertami, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 

 

ROZDZIAŁ IX - SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty 

związane z realizacją zadania. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Formularzu ofertowym ceny brutto za 

wykonanie usługi. Oferowana cena powinna zawierać w sobie wszystkie koszty 

związane z wykonaniem usługi zgodnie w Wykazem cen (załącznik nr 7 do SIWZ) , w 

tym obowiązujący podatek VAT. 

3. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie 

będzie podlegała zmianom. 

4. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Cena 

musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 

5. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę łączna cena oferty brutto z ( VAT).  

ROZDZIAŁ X - OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT. 

1. Do oceny ofert zakwalifikowanych jaka nieodrzucone Zamawiający przyjął kryterium 

określone w ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego znaczenia. 

2. Sposób oceny ofert - opis kryterium: 

1) cena – 90 % 
2) termin realizacji zamówienia – 10 % 
  
 

3. Wzór do obliczenia punktacji: 

1) kryterium ceny będzie oceniane na podstawie ceny brutto podanej w formularzu 
ofertowym i przeliczone wg wzoru: 
- liczba punktów = (najniższa cena ze złożonych ofert : cena badanej oferty) x 100 x 90 % 
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2) termin realizacji zamówienia będzie oceniany na podstawie terminu podanego w 
formularzu ofertowym i przeliczony wg wzoru: 
- liczba punktów = (najkrótszy termin /liczba dni/ od otwarcia ofert do terminu oferowanego 
ze złożonych ofert : liczba dni od otwarcia ofert do 25.03.2015r) x 100 x 10 %. 
 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.   

Liczba przyznanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

6. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

 

ROZDZIAŁ XI - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w biurze Związku, Zabiele 37, 19-

124 Jaświły do dnia 2 lutego 2015 r. do godz. 1200 Wszystkie oferty złożone po 

podanym wyżej terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

2. Oferty przesłane pocztą zostaną zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod 

warunkiem, że ich dostarczenie przez pocztę do Zamawiającego nie naruszą terminu 

składania ofert. 

 

ROZDZIAŁ XII - MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 

1. Otwarcie ofert jest jawne. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 lutego 2015 r. godz. 12:05 w sali konferencyjnej : 

Związek Komunalny Biebrza 
Biuro Związku: Zabiele 37 

19-124 Jaświły 

3. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Po otwarciu oferty Zamawiający, poda nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest 

otwierana, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te odnotowane będą w 

protokole z otwarcia ofert. 

5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie 

był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o 

których mowa w ust. 3 i 4. 

6. Ofertę wniesioną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca. 
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7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu 

ceny zgodnie z art. 87 pkt 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. 

9. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją 

okoliczności przewidziane w art. 93 ust. 1 ustawy. 

 

 

ROZDZIAŁ XIII - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

 

ROZDZIAŁ XIV - ODRZUCENIE OFERTY 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a. Jest niezgodna z ustawą - Prawo zamówień publicznych, 

b. Jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 

c. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

d. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenia zamówienia, 

f. Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na 

podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, 

g. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

ROZDZIAŁ XV - FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY: 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: 

1. Zawiadomi Wykonawców , którzy złożyli oferty o: 
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a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) i adres Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, 

b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne, 

c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejsze oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - 

jeżeli zostało przesłane w inny sposób nie później jednak niż przed upływem terminu 

związania z ofertą z zastrzeżeniem art. 94 ust 2 pkt 1a ustawy. 

4. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym - 

załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy. 

 

ROZDZIAŁ XVI - OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 

Ogłoszenie wyników nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ XVII - EWENTUALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W 

UMOWIE W STOSUNKU DO OFERTY: 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w 

zakresie: 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgoda obu stron wyrażonych na 

piśmie pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: 

a) zmiany przepisów prawnych, 

b) ustawowej zmiany stawki VAT: 

Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług 

należących do przedmiotu zamówienia, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 

umownego. 
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ROZDZIAŁ XVIII - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY: 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich 

interes prawny w uzyskaniu zamówienia poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności wymienionych w art. 180 ust. 2 

ustawy: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) odrzucenia oferty odwołującego. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, wskazując okoliczności faktyczne i 

prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

a) nie zawiera braków formalnych, 

b) uiszczono wpis. 

6. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód 

jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 

 

 

ROZDZIAŁ XIX - POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Złożenie nieprawdziwych oświadczeń przez Wykonawcę skutkuje natychmiastowym 

wykluczeniem z postępowania. 

2. Sporządzenie oferty niezgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji skutkuje 

odrzuceniem oferty. 

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

4. Zamawiający określi dokładny termin i miejsce zawarcia umowy. 

5. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego znajdują się w dziale VI Pzp (środki ochrony prawnej). 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 
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Załączniki do SIWZ: 

Nr 1 - Formularz ofertowy 

Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

Nr 5 - Wzór pisemnego zobowiązania innego podmiotu 

Nr 6- Wzór wykazu wykonanych usług 

Nr 7- Wzór wykazu cen 

Nr 8 - Umowa - Projekt 
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Załącznik Nr 1 

(pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

Odpowiadając na ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 

ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 

09.08.2013 r. poz. 907, z późn. zm.) na wykonanie zamówienia: 

pt. ,, Mój dom, moje środowisko – promocja zachowań” 
 

oferujemy wykonanie zamówienia: 

Cena brutto: ………………… zł, 

 (słownie: …………………………………………………………………………złotych) 

Termin realizacji zamówienia do dnia …………………………………… .  

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się treścią SIWZ i akceptujemy w pełni i bez zastrzeżeń 

jej postanowienia. 

2. Oświadczamy, że akceptujemy w pełni i bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący 

załącznik nr 8 do SIWZ i w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą 

zobowiązujemy się do jej podpisania w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego na warunkach zawartych w SIWZ. 

3. Oświadczamy, że akceptujemy termin związania ofertą określony w SIWZ. 

4. Oświadczamy, że przedstawione przez nas dokumenty opisują aktualny stan i faktyczny 

prawny. 

5. Oświadczamy, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi 

czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych i art. 5-17d ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

6. Częściowy zakresu objęty niniejszym zamówieniem wykonany z udziałem 

podwykonawcy/ów: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ofertę niniejszą składamy na  .....  kolejno ponumerowanych stronach. 

 

Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część 

oferty są;  
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1.…………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………. 

3……………………………………………………………………………………. 

… ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

  
(miejscowość, data) (podpis i pieczątka Wykonawcy lub 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

Uwaga: w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów 

podmiotów składających ofertę wspólną oraz wskazanie Lidera. 

niepotrzebne skreślić* 
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Załącznik Nr 2 

(pieczęć Wykonawcy) 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zamówienia: 

pt. ,, Mój dom, moje środowisko – promocja zachowań” 

 

Oświadczam/y, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych: (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907, z późn. zm.) na 

dzień składania oferty spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem/ potwierdzamy 

własnoręcznymi podpisami* świadom/ świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 

297 Kodeksu Karnego. 

(miejscowość, data) (podpis i pieczątka Wykonawcy lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

Uwaga: w przypadku spełniania warunków udziału na podstawie zawartego pisemnego 

zobowiązania innego podmiotu, powyższe zobowiązanie należy dołączyć do oświadczenia. 

niepotrzebne skreślić* 
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Załącznik Nr 3 

(pieczęć Wykonawcy) 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zamówienia na: 

pt. ,, Mój dom, moje środowisko – promocja zachowań” 

 

Oświadczam/y na dzień składania oferty o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych: (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907, z 

późn. zm.). 

Niniejsze oświadczenie potwierdza - wykazuje również brak podstaw prawnych do 

wykluczenia w przypadku składania oferty przez osoby fizyczne w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 

2 ustawy. 

(miejscowość, data) (podpis i pieczątka Wykonawcy lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

Uwaga: w przypadku składania oferty wspólnej niniejsze oświadczenie składa każdy Wykonawca 

osobno. Dotyczy to również wspólników spółki cywilnej. 
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Załącznik Nr 4 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja, niżej podpisany: ………………………………………………………………………….. 

                                                                        (imię i nazwisko składającego oświadczenie)  

będąc upoważnionym do reprezentowania wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa wykonawcy) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                      (adres siedziby wykonawcy) 

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907, z późn. zm.) oświadczam, że 

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

pt. ,, Mój dom, moje środowisko – promocja zachowań” 
 

nie przynależymy do grupy kapitałowej *  

przynależymy do grupy kapitałowej * 

 

Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, do niniejszej informacji załącza listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o ochronie konkurencji i konsumentów. 

(miejscowość, data) (podpis i pieczątka Wykonawcy lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 5 

WZÓR PISEMNEGO ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia. 

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………… 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego: 

pt. ,, Mój dom, moje środowisko – promocja zachowań” 

Nazwa i adres Podmiotu składającego zobowiązanie : 

………………………………………………………………………………………………......

...................................................................................................................................................... 

Będąc upoważnionym do reprezentowania podmiotu składającego zobowiązanie: 

oświadczam/y, że oddaję/my do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby w zakresie 

wiedzy i doświadczenia, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

niniejszego zamówienia w następującym zakresie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej działającej 
                                                                                                 w imieniu podmiotu składającego zobowiązanie) 

 
 
 
 

Uwaga: niniejsze zobowiązanie jest składane tylko w przypadku korzystania z usług innego 

podmiotu do realizacji zadania. 
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Załącznik Nr 6 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zamówienia: 

pt. ,, Mój dom, moje środowisko – promocja zachowań” 

 

 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  
Wykonałem (wykonaliśmy) w okresie ostatnich ….. lat przed upływem terminu składania 

ofert, niżej wymienioną(e) usługę(i) porównywalną(e) z przedmiotem zamówienia pod 

względem rzeczowym :  

 

L.p

. 

Nazwa 

usługi 

Wartość  

usługi (netto) 

Przedmiot 

usługi 

wraz z 

krótkim 

jej opisem  

Data wykonania Odbiorc

a  

(nazwa, 

adres, 

nr 

telefonu 

do 

kontakt

u) 

Nazwa 

Wykonawc

y
1
  

Uwa

gi 

począte

k (data) 

zakończeni

e (data)  

1.         

2.         

3.         

 

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające należyte 

wykonanie wskazanych w tabeli powyżej usług. 

 

 

 

 

 

 
 

(miejscowość, data) (podpis i pieczątka Wykonawcy lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 7 
(pieczęć Wykonawcy) 

WYKAZ CEN 

Na wykonanie zamówienia: 

pt. ,, Mój dom, moje środowisko – promocja zachowań” 
 

l.p. Nazwa zakresu  Cena netto  Podatek VAT 

1 Opracowanie poradnika „ABC odpadów – czyli co 

każdy mieszkaniec o śmieciach wiedzieć 

powinien” 

  

2 Dokumentacja fotograficzna i grafika autorska 

poradnika „ABC odpadów – czyli co każdy 

mieszkaniec o śmieciach wiedzieć powinien” 

  

3 Opracowanie i druk publikacji ,,Bądź Eko”   

4 Druk i dystrybucja do gmin  poradnika „ABC 

odpadów – czyli co każdy mieszkaniec o śmieciach 

wiedzieć powinien” 

 

  

5 Opracowanie strony internetowej projektu ,,Mój 

dom, moje środowisko – promocja zachowań” 

  

6 Zaprojektowanie interfejsu, grafiki i utworzenie 

aplikacji mobilnej poradnika „ABC odpadów – 

czyli co każdy mieszkaniec o śmieciach wiedzieć 

powinien” 

  

7 Przeprowadzenie kampanii dla aplikacji „ABC 

odpadów – czyli co każdy mieszkaniec o śmieciach 

wiedzieć powinien 

  

Razem cena netto: 

 

 

Podatek VAT  

 

 

Cena brutto  

 

 

 

 
 

(miejscowość, data) (podpis i pieczątka Wykonawcy lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 8 

 

WZÓR UMOWY 

 

Umowa Nr ……….zawarta w dniu ……………………. w ………………………….  

pomiędzy: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

tel. …………………; faks: …………..; e-mail: …………………….. 

NIP: ……………..; REGON: ………………. 

zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym", 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

a 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
tel. …………………., faks: ………………..,  e-mail: …………………….. 

NIP: ……………..,  REGON: ……………………….. 

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą", 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja usługi : 

pt. ,, Mój dom, moje środowisko – promocja zachowań” 

 

2. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w 

dniu ………………………….. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych), zwaną dalej „Ustawą”. 

 

3.  Szczegółowy zakres robót oraz obowiązki i uprawnienia stron Umowy określają 

następujące dokumenty, które będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część 

niniejszej Umowy: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

2) Oferta Wykonawcy. 

 

§ 2 

1. Do zadań Wykonawcy należy realizacja usługi :  

pt. ,, Mój dom, moje środowisko – promocja zachowań” 

realizowanej  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, osi 4 

,,Leader”, działania 413, ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych 

projektów, 

zgodnie ze złożoną ofertą oraz SIWZ Wykonawcy: 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumenty związane z realizacją 

niniejszej umowy i w przypadku wniesionych uwag – do ich korekty oraz poddać się 
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wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy, prowadzonym przez upoważnionych 

przedstawicieli PROW 2007 – 2013, urząd kontroli skarbowej, organy kontroli krajowej i/lub 

przedstawicieli Unii Europejskiej zarówno przed rozpoczęciem realizacji jak i w toku jej 

realizacji, a także po jej zakończeniu. 

 

 

§ 3 

1. Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi w dniu podpisania umowy. Zakończenie usługi i 

realizacji umowy nastąpi po zakończeniu usługi, tj. do dnia … ……….. 2015 r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia kontrolach i wizytacjach w 7- letnim 

okresie trwałości Projektu. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

netto  ………………………….. zł (słownie: 

…………………………………………………………zł), a z …. % podatkiem VAT w  

wysokości ………………………… zł brutto  (słownie: 

………………………………………………………………………………… zł) 

 

2.   Wartość usługi nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. 

Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji 

umowy. 

 

 

§ 6 

1. Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie wystawionej faktury lub 

rachunku.  

2. Płatność za fakturę/rachunek będzie dokonana przelewem z rachunku Zamawiającego Nr 

……………………………………….w Banku ……………………..  na rachunek bankowy  

Wykonawcy Nr ……………………………………. w Banku 

………………………………….. w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury.  

3. Błędnie wystawiona faktura/rachunek lub brak pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność 

spowodują naliczenie ponownego 30 – dniowego terminu płatności od momentu usunięcia  

nieprawidłowości. 

 

§ 8 

W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur/rachunków, Wykonawca ma prawo wystąpić do 

Zamawiającego o zapłatę odsetek ustawowych. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody i utraconych korzyści, w tym utraty środków dofinansowania z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 
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§ 10 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) w razie, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

 

§ 11 

1. Powierzenie przez Wykonawcę, na którymkolwiek etapie realizacji usługi będącej 

przedmiotem umowy Podwykonawcy wymaga pisemnego wniosku do Zamawiającego 

zgodnie z Art. 6471 Kodeksu Cywilnego i według procedury tamże określonej. 

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia umowę z Podwykonawcą na 

realizację powierzonego mu do wykonania zakresu usługi. 

 

 

§ 12 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy strony zobowiązują się 

wyczerpać drogę postępowania ugodowego, kierując swoje roszczenie do strony przeciwnej. 

2. Każda ze stron zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia w ciągu 7 

dni od chwili zgłoszenia roszczenia. 

3. Jeżeli strona odmówi uznania roszczenia, nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, 

o którym mowa w ust. 2 lub nie wyrazi zgody na mediacje, albo od mediacji odstąpi, to spór 

będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 13 

 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy: 

1) Kodeksu Cywilnego, 

2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 14 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden  

egzemplarz otrzyma  Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 
 

 


