
Specyfikacja istotnych warunkow zaniowienia

1. POSTAKOWIENIA OGOLNE

1. 1. Zamawiajacy.
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
u\. -Lagiewni cka 2 5
28-100 Busko-Zdrqj
tel.(41) 378-24-77, fax (41) 378-49-44
adres strony internetowej: www.mpgkbusko.p 1
e-mail: sekretariat(g),mpgkbusko.p 1

1.2 Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci nie przekraczaj^cej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 list. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (T.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843 z pozn. zm.)

1.3 Postepowanie przeprowadzone zostanie w oparciu o procedure o ktorej raowa w art. 24 aa ustawy
Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pozn.
zm.).

2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opis przedmiotu zamowienia.
2.1. Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa komor grobowych zelbetonowych wraz z
ich wbudowaniem do wykopu przygotowanego przez Zamawiaj^cego.
2.2. Wspolny S-lownik Zamowien: 44.11.42.00-4 Produkty betonowe
2.3. Miejsce realizacji zamowienia: cmentarz komunalny w Busku- Zdroju.
2.4. Szczego-lowy opis przedmiotu zamowienia oraz przedstawienie graficzne (rys. 1,2,3) zawiera
za-lacznik nr 1.
2.5. Dostawa komor grobowych odbywac sie bedzie na podstawie zgtoszenia przez Zamawiajq-cego
(telefonicznie lub faxem lub drogq. e-mail). Temiin i ilosc dostaw czesciowych bed^. kazdorazowo
okreslane przez Zamawiaj^cego z 7 dnioA^m wyprzedzeniem.
2.6. Montaz komor grobowych odbywac sie bedzie w okresie od kwietnia do pazdziernika w roku
2021 oraz 2022.

3. ZAMOWIENIA CZ^SCIOWE
ZamaAviajq.cy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.

4. ZAMOWIENIA POLEGAJ4CE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG
Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia \vybranemu wykonawcy zamowienia polegaj^cego na
po\\^torzeniu podobnych using (art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p.).

5. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ, UMOWIE RAMOWEJIAUKCJI
ELEKRONICZNEJ
Zamawiaj^cy nie dopuszcza sk-ladania ofert wariantow>'ch.
Zamawiaj^cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiaj^cy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Temiin wykonania zamowienia od dnia 01.02.2021 r. do dnia 30.10.2022 r.

7. WARUNKIUDZIALU W POSTF^POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

Miejskie Pr/.edsi?biorsnvo Gospodarki Komunnlnej Sp. z o.o.,
2S-100 Busko-Zdrqj, ul. Lagiewnicka 25, NIP: 655-193-50-66, REGON: 26024S572
wpisano do Rejestru Przedsi?biorc6w provvadzonego przez Sa.d Rejono\vy w Kieicach
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1. O udzielenie zamowienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:
1) me podlegaj^ wykluczeniu na podstawie art. 24 List. 1 ustawy Pzp,
2) spelniaj^ warunki udzialii w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w og-toszeniu o
zamowieniu i SIWZ.

2. Ocena zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania zamowienia zostanie dokonana na
podstawie nastepujacych warunkow:

1) Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzia-lalnosci zawodowej, o ile
wynikato z odrebnych przepisow:
Dzia-lalnosc prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamowienia nie wymaga
posiadania specjalnych uprawnien.

2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiajacy nie wyznacza szczegolnego warunku w tym zakresie.

3) Zdolnosci technicznej i zawodowej:
Warunek powyzszy zostanie spe-lniony, jezeli Wykonawca za-laczy wykaz wykonanych, a w
przypadku swiadczeii okresowych lub ciag-rych rowniez wykonywanych, g-townych dostaw, w
okresie ostatnich trzech lat przed uplywem termimi sk-ladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzia-lalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu., dat
wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy lub us-higi zostaly wykonane, oraz
za-laczeniem dowodow, czy zostaly wykonane lub s% wykonywane nalezycie.
Obligatoryjne i wi^zq.ce jest wykazanie w podanym wyzej okresie co najmniej jednej
dostawy odpowiadaj^cej zakresem przedmiotowi zamowienia. ( komoiy grobowe,
szamba betonowe, zbiomiki szczelne), o wartosci co najmniej 150 000 z-l brutto - Wzor
oswiadczenia stanowi Zalq.cznik nr 4 do SIWZ;

3. Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotow, niezaleznie od
charakteru prawnego Jaczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowi^zan)' jest udowodnic zamawiaj^cemu, iz bedzie dysponowai zasobami
niezbednymi do realizacji zamowienia.

4. Ocena spe-tniania warunkow udzia-tu w postepowaniu dokonana zostanie poprzez sprawdzenie .
prawidlowosci i kompletnosci wymaganego oswiadczenia i dokumentow oswiadczenia,
zgodnie z fonnu-lq. ,,spemia - nie spelnia", z zastrzezeniem art. 26 List. 2, 3 i 4 ustawy Pzp.

5. O udzielenie zamowienia mogq. ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj^
wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 -
23.

Zamawiajacy dzia-laj^c na podstawie art. 24 ust. 5 wykhiczy nastepLij^cego Wykonawce :
a) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zat\vierdzonym przez s .̂d ukladzie w
postepowaniu restruktur^'zacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacj^ jego majatku lub s^d zarz^dzil likwidacje jego majq.tku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (T.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 814) lub
ktorego upad-losc og-loszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktoiy po ogloszeniu upad-1'osci zawar-1
ukl'ad zatvNderdzony prawomocnym postanowieniem s^du, jezeli uk-lad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj§ majatku upad-lego, chyba, ze sad zarz^dzi-1
likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upad-tosciowe (T.j. Dz. U. z2020 r. poz. 1228).

8. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA, DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAJLU W
POST15POWANTU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW POWODUJ4CYCH
WYKLUCZENIE Z POSTEPOWANIA
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1. W zakresie wstepnego potwierdzenia spe-hiienia warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. Ib
ustawy Pzp , Wykonawca zobowiazany jest ztozyc:

oswiadczenie o spe-tnianiu warunkow udzia-hi AV postepowaniu na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
- Wzor oswiadczenia stanowi Za-lacznik nr 3 do SIWZ;

2. W zakresie wstepnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego, o ktorym mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp
Wykonawca zobowiazany jest ztozyc:

oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 25 a ust.l.
— Wzor oswiadczenia stanowi Zal'acznik nr 5 do SIWZ;

3. Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia moze wezwac "wykonawc^, ktorego oferta zosta-la
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni terminie, aktualnych na
dzieri ztozenia nastepujacych oswiadczeii lub dokumentow:

a) W celu potwierdzenia spe-hiienia warunku udziaiu w postepowaniu dotyczacego kompetencji
lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzia-talnosci zawodowej winien ztozyc:

AA^ykaz wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciag-rych rowniez \vykonywanych,
gtownych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed up-rywem tenninu sk-tadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzia-talnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dosta\vy lub us-higi zostafy wykonane, oraz zal'aczeniem
dowodow, czy zosta-ly M'ykonane lub sq. \Aykonywane nalezycie.
Obligatoi-yjne i wiazace jest \^kazanie w podanym \\yzej okresie co najmniej jednej dosta\vy
odpowiadaj^cej zakresem przedmiotowi zamowienia. ( komory grobowe, szamba betonowe,
zbiorniki szczelne), o wartosci co najmniej 150 000 z-1" brutto. - zaiacznik nr 4 do SIWZ.

4. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16 20 lub
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podjete przez niego srodki sa
wystarczaj^ce do v^^ykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody
wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieniezne za
doznanq. krzywde lub naprawienie szkod, WA^czerpuj^ce Avyjasnienie stanu faktycznego oraz
Avspoiprac^ z organami scigania oraz podjecie konkretnych srodkoAV technicznych i
organizacyjnych i kadro\vych, ktore sa odpOAviednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub
przestepstwom skarboAA'ym lub niepraAvidtowemu postepowaniu Avykonawcy.

WykonaAVca nie podlega Avykluczeniu, jezeli zamawiaja_cy, u\A'zgledniaj^c AA'age i szczegolne
okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstaAvione na podstawie art. 24
ust. 8.

W przypadkach, o ktoiych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 przed Avykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiajacy zapeAvnia temu Wykonawcy mozliwosc udoAA;odnienia, ze jego udzia-1: w przygotowaniu
postepoAA'ania o udzielenie zamowienia nie zaktoci konkurencji. ZamaAA'iajacy wskazuje AA' protokole
sposob zapewnienia konkurencji.

5. Dokumenty podmiotow zagranicznych:

Jezeli AA'ykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Pvzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokLimentow potwierdzajapych odpowiednio, ze:

nie otAA'arto jego likwidacji, nie ogtoszono upadtosci,

skteda dokument lub dokument>' AA^'staAvione AA' kraju, VA' ktorym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania.

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub AV kraju, AA^ ktorym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si? pOAA'yzszych dokumentow, zastepuje sie je dokumentem
zaAAderaj^cym oswiadczenie, AA' ktorym ol<i"esla sie takze osoby upraAvnione do reprezentacji
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Wykonawcy, ziozone przed w-lasciwym organem saxlowym, administracyjnym albo organ em
samorz^du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku watpliwosci, co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawcy majacego siedzib^
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajapy moze zwrocic si§
do w-lasciwych organow odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji
dotyczacych przed-lozonego dokumentu.

6. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia Cnp. konsorcium. spolka
cvwilna'):

Wykonawcy moga wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia w tym przypadku ustanawiajq.
peinomocnika do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamowienia, albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Przepisy dotyczace Wykonawcy
stosuje sie odpowiednio do WykonaAvcow Avspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia.
Dokument peinomocnictwa musi bye zai^czony do ofeity i zawierac w szczegolnosci wskazanie:
postepowania o zamowienie publiczne ktorego dotyczy, Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych sie o
udzielenie zamowienia, ustanowionego pe-tnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmuj^cy
przede wszystkim:

reprezentowanie Wykonawcy wspolnie ubiegajq.cego sie o udzielenie zamowienia
publicznego;

zaci^ganie zobowiazaii w imieniu Wykonawcy wspolnie ubiegajacego sie o udzielenie
zamowienia publicznego;

zlozenie oferty wspolnie;

prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiazan zwi^zanych z postepowaniem o
udzielenie zamowienia publicznego.

Dokument pemomocnictwa musi bye podpisany w imieniu wszystkich Wykonawcow ubiegaj^cych sie
wspolnie o udzielenie zamowienia, w tym Wykonawce ustanowionego jako peinomocnika i przez
osoby uprawnione do sk-ladania oswiadczen woli Vv'ymienione we w-lasci^^ym rejestrze lub ewidencji
Wykonawcy. Stosowne pemomocnictwo winno zostac za'tq.czone do ofeity w formie oiygina-lu
pe-hiomocnictAva lub kopii poswiadczonej notarialnie.

W przypadku sktadania ofeity przez Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si^ o udzielenie
zamowienia, oswiadczenia skiada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych sie o zamowienie.

Oswiadczenia te potwierdzaj^. spe-lnianie warunkow udzia-ru w postepowaniu lub kryteriow selekcji
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spe-tnianie
warunkow udzia-hi w postepowaniu lub kryteriow selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
Dokumenty, o ktotych mowa w niniejszej SIWZ skladane na potwierdzenie spehiienia warunkow
udzialu w postepowaniu, Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie^ o udzielenie zamowienia sktadajq.
•l^cznie.

Wykonawcy wspolnie ubiegajapy sie o udzielenie zamowienia publicznego ponosza^ solidani%
odpowiedzialnosc za wykonanie umowy.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajq.cych sie o udzielenie zamowienia publicznego oraz w
przypadku innych podmiotow, na zasoby ktorych Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.
22 a ustawy Prawo zamowien publicznych, kopie dokumentow dotyczacych odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotow s^. poswiadczone za zgodnosc z orygina-lem odpowiednio przez
Wykonawce lub te podmioty.

Wykonawca, zgodnie z art. 22 a ustawy Pzp moze w celu potwierdzenia speiniania warunkow udziaiu
w postepowaniu, polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego iq.cz^.cych go z nim stosunkow
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prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji finansowej innych podmiotow., musi
udowodnic zamawiaj^cemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami
tych podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasob6w na potrzeby realizacji zamowienia.

W przypadku gdy Wykonawca powol'a sie na zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego,
zamawiaja_cy zaza/da ztozenia dokumentow dotyczacych podmiotow trzecich, tj. oswiadczenia o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spernianiu warunkow udziaru w postepowaniu, oraz dokumenty o
wskazane powyzej, SIWZ, a takze w zakresie okolicznosci wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt.l ustawy
Pzp.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj% na wykazanie przez wykonawce
spe-hiiania warunkow udziaru w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodz^. wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. pkt. 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8 ustawy
Pzp.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada
solidamie z podmiotem, ktory zobowiazal' sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesion^. przez
zamawiaj^cego powstatq. wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba, ze za nieudostepnienie
zasobow nie ponosi winy.

7. Podwvkonawcv.

Definicja umoAAO' o pod^/konawstAVo zgodnie z art. 2 pkt. 9b ustawy Pzp.

Umowa o podwykonawst\vo - nalezy przez to rozumiec umowe w formie pisemnej o charakterze
odplatnym, ktorej przedmiotem s% us-rugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiape czesc
zamowienia publicznego, zawart^. miedzy v\^branym przez zamawiaj^cego Wykonawcq. a irmym
podmiotem (pod^^ykonawc^), a w przypadku zamowieh publicznych na roboty budowlane takze
miedzy podwykonawcq. a dalszym pod\vykonawcq. lub miedzy dalszymi pod^vykonawcami.

Zamawiajacy dopuszcza powierzenie wykonania czesci zamowienia pod^^ykonawcom. W takim
prz^'padku Wykonawca zobowiqzany jest do wykazania w Formularzu oferto^^ym czesci zamowienia,
ktorej wykonanie zamierza powierzyc podwykonawcom.

Wykonawca, ktor>' zamierza powierzyc wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom., w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw A^kluczenia z udziaru w postepowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z pod^'konawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.l, w celu wykazania spe-hiiania warunkow
udziahi w postepowaniu lub kryteriow selekcji, wykonawca jest obowiazany wykazac
zamawiaj^cemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spe-hiia je w
stopniu nie mniejszym niz podM'ykonawca, na ktorego zasoby wykonawca pcwo-h/wat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Za prace zrealizowane przez podwykonawcow Wykonawca bedzie odpowiada-1: jak za wiasne

8. Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej.

Wykonawca w tenninie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie intemetowej
infomiacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze zamawiajacemu oswiadczenie o
przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.
1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawic dowody, ze
powiazania z innym wykonawcy nie prowadz^ do zakl'ocenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego. Wzor oswiadczenia stanowi za-l^cznik nr 7 do niniejszej SIWZ

9. Pozostal'e dokumenty:

a. formularz ofertOAvy, wed-lug Zalacznika nr 2 do SIWZ;
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b. w przypadku gdy Wykonawce reprezentuje pe-lnomocnik, do oferty musi bye zata_czony
oryginal pe-lnomocnictwa tub kopia pe-tnomocnictwa poswiadczona notarialnie. Z tresci
pe-tnomocnictwa musi jasno i bez watpliwosci wynikac zakres umocowania pe-tnomocnika do
podejmowanych w imieniu Wykonawcy -czynnosci. Pe-lnomocnictwo winno podpisane bye
przez osoby uprawnione do sk-tadania oswiadczen woli wymienione we wtasciwym rejestrze
lub ewidencji Wykonawcy.

10. Jezeli Wykonawca nie ztozyt oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oswiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 list. 1 ustawy Pzp, lub innych
doktimentow niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty sa_
niekompletrie, zawieraja btedy lub budza^ wskazane przez zamawiaja_cego watpliwosci, zamawiaj^cy
wzywa do ich z-tozenia, uzupe-tnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjasnien w terminie przez
siebie wskazanym, chyba, ze mimo ich ztozenia, uzupe-hiienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne by-toby uniewaznienie postepowania.

11. Jezeli Wykonawca nie ztozyl wymaganych pelnomocnictw albo ztozyi wadliwe pe-tnomocnictwa,
zamawiaja_cy wzywa do ich ztozenia w tenninie przez siebie wskazanym, chyba, ze mimo ich ztozenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne by-toby uniewaznienie postepowania.

12. Wykonawca nie jest obowia_zany do ztozenia oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3, jezeli zamawiajacy posiada oswiadczenia lub
dokumenty dotycz^ce tego wykonawcy lub moze je uzyskac za pomoc^ bezplatnych i
ogolnodostepnych baz danych, w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005r. o infomiatyzacji dzia-lalnosci podmiotow realizujacych zadania publiczne (T.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 346).

9. WYMAGAJNIADOTYCZ^CEWADrUM

Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca moze zlozyc jedna_ oferte. Ztozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert ztozonych przez wykonawcow.
2. Oferta musi bye sporza_dzona z zachowaniem fonny pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Tresc oferty musi bye zgodna z trescia SIWZ.
4. Oferta wraz z zata_cznikami musi bye sporz^dzona w sposob czytelny.

5. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcow w tresci oferty po jej sporza_dzeniu muszq. bye
parafowane przez \vykonawcow.

6. Oferta musi bye podpisana przez wykonawce, tj. osob? (osoby) reprezentuj^ca wykonawce,
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we w-lasciwym rejestrze lub osobe (osoby)
upowazniona_ do reprezentowania wykonawcy.

7. Jezeli osoba (osoby) podpisuj^ca oferty (reprezentujq.ca wykonawcy lub wykonawcow
wystepuj^cych wspolnie) dziala na podstawie pe-tnomocnictwa, pe-tnomocnictwo to w fonnie
oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z orygina-lem przez osobe upowazniona_ musi zostac
dotq.czone do oferty.

8. Oferta wraz z za-t^cznikami musi bye sporz^dzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sk-tadajacy
sie na oferty lub ztozony wraz z ofertq. sporz^dzony w jezyku innym niz polski musi bye ztozony wraz
zttumaczeniem najezyk polski.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem i ztozeniem ofeity.

10. Zaleca sie, aby strony oferty byty trwale ze soba pot^czone i kolejno ponumerowane.

11. Zaleca sie, aby kazda strona oferty zawieraj^ca jakakolwiek tresc by-ta podpisana lub parafowana
przez wykonawce.

12. W przypadku, gdy informacje za\varte w ofercie stanowi^ tajemnice przedsiebiorstvva w
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rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do ktorych Avykonawca
zastrzega, ze nie moga_ bye udostepniane innym uczestnikom postepowania, muszq. bye oznaczone
przez wykonawcy klauzulq.. Informacje stanowiq.ce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji".

Zaleca sie, aby informacje stanowiq.ce tajemnice przedsiebiorstwa byty trwale spiete i oddzielone od
pozostatej (jawnej) czesci oferty.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

13. Oferta musi zawierac:

a. Formularz Ofertowy sporza_dzony i wypehiiony wed-lug wzoru stanowiq.cego Za-lacznik
nr 2 do SIWZ,

b. pel'nomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawcow wystepujq.cych
wspolnie), o ile oferty sk-lada pelriomocnik.

c. w przypadku powierzania czesci zamowienia podwykonawcom - informacje na tern at
czesci zamowienia, ktorej wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom —
nalezy dopisac w foraiularzu ofertowym

d. dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 8 SIWZ.

14. Oferty nalezy umiescic w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyc w sposob uniemozliwiajacy
zapoznanie sie z jej zawartosciq. przed up-bywem terminu otwarcia ofert.

Na kopercie/opakowaniu nalezy umiescic nastepujace oznaczenia:

a. nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy,
b. Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. -Lagiewnicka 25

28-100Busko-Zdrqj

OFERTA : 5,Sukcesywna dostawa komor grobowych zelbetonowych wraz z ich wbudowaniem do
wykopu przygotowanego przez Zamawiajq.cego." nie otwierac przed dniem 06.11.2020 r. godz.
10.15.

11. SKXADANEE I OTWARCIE OFERT

1. Oferty wraz z dokumentami, nalezy ztozyc w terminie do dnia 06.11.2020 r. do godziny 10:00 w
siedzibie Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. -Lagiewnicka 25, 28-
100 Busko-Zdroj (Biuro Obshigi Klienta). Godziny pracy BOK - od poniedzialku do pi^tku od
7.00 do 15.00, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 06.11.2020 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Miejskiego
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Lagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdroj,
w Biurze Obsrugi Klienta.

3. Wykonawca moze wprowadzic zmiany do z-lozonej ofert}', pod warunkiem, ze zamawiajacy
otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do ofert)' przed uprywem terminu
sk-ladania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi bye z-lozone wed-hig takich samych
zasad, jak skladana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 10.14 z dodatkowym oznaczeniem
,,ZMIANA".

4. Wykonawca moze przed uprywem terminu sktadania ofert wycofac oferty, poprzez z-lozenie
pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobe^ (osoby) uprawnionq. do reprezentowania
wykonawcy.

5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogq. uczestnicz^'c w sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecnosci wykonawcy, zamawiajacy przekaze ^ykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego
wniosek.

6. Oferty ztozone po tenninie, zostanq. zwrocone wykonawcom, po uphywie temiinu do wniesienia
odwo-tania. Zamawiajacy niezwlocznie po uplywie temiinu sk-tadania ofert zawiadomi AAykonawca
o zlozeniu oferty po tenninie.
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12. TERMTN ZWIAZANIA OFERT4

1. Wykonawca jest zwiazany ofertq. przez okres 30 dni od terminu skiadania ofert.
2. Bieg terminu zwiazania oferty rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedluzyc termin zwiazania

ofertq. z tym, ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu
zwiazania oferty zwrocic sie do wykonawcow o wyrazenie zgodny na przed-ruzenie tego
term inn o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz o 60 dni.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca poda cene oferty w Fonmilarzu Ofertowym sporzadzonym na podstawie wzoru
stanowiacego ZaJacznik nr 2 do SIWZ.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, zaoferowane w Ofercie Wykonawcy, winno obejmowac wszystkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej z obowiazujacymi przepisami
realizacji przedmiotu zamowienia. W przypadku pomini^cia przez Wykonawce przy wycenie
jakiejkolwiek czesci zamowienia i nie uj^cia w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przys-h.igLijq.
wzgledem Zamawiaj^cego zadne roszczenia z powyzszego tytu-ki, a w szczegolnosci roszczenie o
dodatkowe v^^ynagrodzenie.
3.Wykonawca musi przewidziec wszystkie okolicznosci, ktore moga^ wplywac na ceny zamowienia.
4.Ceny muszq. bye wyrazone w z-totych polskich (PLN), z dokladnosci^. nie wieksza^ niz dwa miejsca
po przecinku.
5.Rozliczenia miedzy Zamawiajq.cym a Wykonawcy bed^. prowadzone w PLN.

14. BADANIE OFERT
1. W toku badania i oceny ofert zamawiajacy'moze zaz^dac od wykonawcow wyjasnien

dotycz^cych tresci z-tozonych ofert.
2. Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera raz^co niskq. cene w stosunku do

przedmiotu
zamowienia, zwroci si§ do wykonawcy o udzielenieM'yjasnien dotycz^cych elementow oferty
majacych wplyw na v\^sokosc ceny.

3. Zamawiajacy poprawi w ofercie:
a. oczywiste omylki pisarskie,
b. oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,
c. inne omylki polegajqce na niezgodnosci ofeily z SIWZ, nie powodujace istotnych zmian w

tresci ofert}',
niezwlocznie zawiadamiajq.c o tym wykonawce, ktorego oferta zostala poprawiona.

15. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEJDZIE SIE. KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I
SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiajacy wybiera najkorzystniejsz^. oferty, sposrod waznych ofert zlozonych
w postepowaniu, na podstawie nastepuj^cych kryteriow oceny ofert:

a. cena brutto za ^^ykonanie zamowienia C —waga 60%
ilosc punktow dla kazdej ofeity zostanie wyliczona wg ponizszego wzoru:

cena najnizsza sposrod wszystkich ofert
niepodlegaj^cych odrzuceniu

C = x 100 pkt. x waga kryterium

cena badanej oferty
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gdzie:
C - ilosc punktow badanej oferty
C min. - cena najnizsza sposrod wszystkich ofert niepodlegajacych odrzuceniu
C bad. - cena badanej oferty
Maksymalnie \ tym kryterium mozna otrzymac 60 punktow

b. Term in realizacji zamowienia T (sukcesywnie) - waga 40% - nie krotszy niz 7 dni i nie
dluzszy niz 14 dni, od zlozenia zamowienia telefonicznie lub faxem lub droga_ e - mail -
waga 40 %

ilosc punktow dla kazdej oferty zostanie vvyliczona wg ponizszego vvzoru:

Najkrotszy termin realizacji ze zlozonych ofert

X = x 100 pkt. x waga kryterium
Termin realizacji badanej oferty

Maksymalnie w tym kryterium mozna otrzymac 40 punktow

Oferta z terminem realizacji ponizej 7 dni bedzie oceniona jako minimalny 7 - dniowy termin
realizacji.
Oferta z terminem realizacji powyzej 14 dni zostanie odrzucona.
Za najkorzystniejsza^ zostanie uznana oferta z najwiekszq liczba punktow(LP), tj. przedstawiajaca
najkorzystniejszy bilans oceny ofert, obliczona wg wzoru:

LP - C + T

gdzie:
LP - liczba punktow uzyskanych przez oferty. Wszystkie obliczenia dokonywane b^d^ z dokladnoscia

do dwoch miejsc po przecinku. Najkorzystniejsza oferta moze uzyskac maksimum 100 pkt.

16. UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1 .Zamawiaj^cy udzieli zamowienia wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okreslonym w ustawie oraz w niniejszej SIWZ i zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

2.O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zawiadomi wykonawcovv, ktorzy zlozyli oferty w
postepowaniu, a takze zamiesci te informacje na stronie internetowej.

3Jezeli wykonavvca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy, zamawiajacy
moze vvybrac oferty najkorzystniejsza sposrod pozostalych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny.

17. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELL! ZAWARCIA UMOWY
Osoby reprezentujace wykonawcy przy zawarciu umowy powinny posiadac dokumenty
potwierdzajace ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie bedzie
wynikac z dokumentow zalaczonych do oferty.

18. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
Wzor umowy stanowi Zalacznik nr 6 do SIWZ.



20. OPIS SPOSOBU XIDZIELANIA WYJASNIEfr IZMIAN TRESCI SIWZ

1) Wykonawca moze zwrocic sie do Zamawiaj^cego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SIWZ.

2) Zamawiaj^cy udzieli wyjasnieni niezwlocznie, nie pozniej jednak niz na dwa dni przed uplywem
tenninu skl'adania ofert pod warunkiem, ze wniosek o \vyjasnienie tresci specyflkacji istotnych
warunkow zamowienia wplyna/t do Zamawiaj^cego nie pozniej niz do konca dnia, w ktorym. up-hywa
potowa wyznaczonego tenninu sktadania ofert, przekazuj^c tresc zapytari wraz z AAyjasnieniami
Wykonawcom, ktorym przekazal' SIWZ, bez ujawniania ziodla zapytania oraz zamiesci taka^
informacje na wfasnej stronie internetowej.

3) Zamawiajacy moze przed uphywem tenninu skl'adania ofert zmienic tresc SIWZ. Zmiany SIWZ
zamawiajacy przekaze niezw-tocznie wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ oraz zamiesci te
zmiany na wlasnej stronie intemetowej

4) Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nie prowadz^cej do zmiany tresci ogl'oszenia o zamowieniu
jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, zamawiajacy przed-tuzy teraiin
skkdania ofert i poinformuje o tym wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ oraz zamiesci takq.
informacje na w-Iasnej stronie intemetowej

5) W przypadku rozbieznosci pomiedzy tresci^. SIWZ a tresciq. udzielonych wyjasnien i zmian, jako
obowiazujcjca nalezy przyj^c tresc infonnacji zawieraj^cej pozniejsze oswiadczenie zamawiaj^cego'.

6) Zamawiajacy nie przeAviduje zwo-tania zebrania Avykonawcow w celu wyjasnienia tresci SIWZ.

21. INFORMACJGE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI^ ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI
1) Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne infonnacje Zamawiajacy i Wykonawcy
przekazuj^ pisemnie, faksem lub droga^ elektroniczn^. na adres Zamawiaj^cego podany w pkt. I
niniejszej specyflkacji.
2) Kazda ze stron na z^danie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt otrzymania oswiadczeh, wnioskow,
zawiadomieh oraz innych infonnacji przekazanych za pomocq. faksu lub poczt^. elektroniczn^..
3) Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami:
do bezposredniego kontaktowania si^ z Wykonawcami s .̂:

- w sprawach dotycz^cych przedmiotu zamowienia :
Judyta Gtogowska 041 378-46-33, w dni robocze wgodz.700-15°°
- w sprawach dotyczapych procedury udzielenia zamowienia publicznego:
Agnieszka Zeljas tel. 041 378-24-77, w dni robocze w godz.S00- 14°°

22. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Srodki ochrony prawnej przysruguja^ wykonawcy, a takze innemu podmiotoAvi, jezeli ma lub mial
interes w uzyskaniu danego zamoAvienia oraz ponios-1 lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia
przez zamaAviajacego przepis6\ niniejszej ustaA^.
2. Srodki ochrony praAA'nej wobec ogloszenia o zam6\A'ieniu oraz specyflkacji istotnych warunkow
zamowienia przys-tugujq. rowniez organizacjom wpisanym na list^, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5.
3. Srodkami ochrony prawnej s%:
a. odwolanie;
b. skarga do sadu
4. Odwolanie wnosi si? d'o Prezesa Izby w terminach okreslonych w art. 182 ustaAvy PraAA'o zamowien
publicznych, jednoczesnie przekazuj^c kopie odAVolania zamawiaj^cemu przed uplyAvem tenninu do
wniesienie odwolania w taki sposob, aby mog-t on zapoznac sie z jego tresciq. przed uplywem tego
tenninu. SzczegotoAA'e kwestie odnosz^ce sie do odwolania przedstawione s^. w art. 180-198 ustawy
Prawo zamowien publicznych.
5. Skarga do sq.du.
Skarga do s^du przysliiguje na orzeczenie Izby. Szczegolowe kwestie dotyczqce skargi do sa/iu
uregulowane zostaly w art. 198a-198g ustawy- Prawo zamowien publicznych.
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23. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. vv spravvie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobovvych
i vv sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 1 19 z 04.05.2016, sir. 1), dalej ,,RODO",
inform uj§, ze:
* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Busku Zdroju, 28-100 Busko-Zdrqj, u l . Lagiewnicka 25, tel. 41 378 24 77
* MPGK Sp. z o.o. w Busku Zdroju wyznaczyl inspektora ochrony danych osobowych, z ktorym
mozna sic skontaktowac pod numerem telefonu: 41 3782477 badz adresem e-mail:
iod@mpgkbusko.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO vv celu zwiazanym
z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn. "Sukcesyvvna dostawa komor grobowych
zelbetonowych wraz z ich wbudowaniem do wykopu przygotowanego przez Zamawiajacego, nr
postepowania: 9/ZU/20, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustavvy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowieri publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
* Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustavvy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;
* obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiazanym z udzialem vv
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynikaj^ z ustavvy Pzp;
* vv odniesieniu do Pani/Pana danych osobovvych decyzje nie bed^ podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
* na podstawie art. 1 8 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 1 8 ust. 2 RODO **;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
* nie przysluguje Pani/Panu:
* w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, vvobec przetwarzania danych osobovvych, gdyz
podstaw^ prawn^j przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

24. Zahjczniki do SIWZ:
Zalacznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia
Zalacznik Nr 2- Formularz ofertowy - wzor
Zalacznik Nr 3 - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.
Zalacznik Nr 4 - Wzor wykazu dostaw
Zalacznik Nr 5 - Wzor oswiadczenia dotyczacy przeslanek wykluczenia z postepowania,
Zalacznik Nr 6 - Wzor umowy,
Zatacznik nr 7 - oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy

kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy
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