
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

  Gmina Nowe Ostrowy, 

  Nowe Ostrowy 80 

  99-350 Ostrowy 
  tel.: (024) 356-14-00; 356-14-06,  

 

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EURO, na 

podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r 

Nr 223, poz. 1655). 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: www.noweostrowy.bip-jst.pl 

ADRES POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SIWZ: 

Adres pod którym można uzyskać SIWZ: Urząd Gminy Nowe Ostrowy   

Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekaże w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku 

o jej przekazanie. 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.  

„Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników 

biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez 

funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w 

gminie Nowe Ostrowy”. 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i 

opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy straży gminnej 

w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w gminie Nowe Ostrowy. 

 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 79500000-9 Dodatkowe usługi biurowe 

           34923000-3 Sprzęt do kontroli ruchu drogowego 

 

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ: nie  

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY WARIANTOWEJ: nie  

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA –  15 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy 

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 

 

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub 

jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, prowadzący działalność gospodarczą jak i nie 

będący przedsiębiorcami, którzy spełniają warunki udziału wymagane w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, określone poniżej: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn opisanych w art. 24 ust. 1 i ust. 

2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 29 listopada 2007 

r., Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami), stosownie do formy prawnej prowadzonej działalności, 

2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – warunek ten 

zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje że posiada polisę odpowiedzialności cywilnej 



w ramach prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 

zł.   

3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli 

wykonawca udokumentuje, że: 

a. w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem upływu terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej cztery usługi odpowiadające 

swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. Za usługę 

odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia 

zamawiający uzna wykonanie usługi polegającej na organizacji i prowadzeniu biura przy straży 

gminnej/miejskiej wraz z zatrudnieniem w tym biurze co najmniej pięciu pracowników biurowych i 

opracowywaniem dokumentacji pomocniczej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach 

publicznych w gminie Nowe Ostrowy na podstawie zdjęć pojazdów, wykonanych przez urządzenie 

samorejestrujące oraz otrzymanych informacji o właścicielu pojazdu, przy czym wartość jednostkowa 

wykonanych umów była nie mniejsza niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) każda. 

b. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:  

-  jednym urządzeniem do rejestracji wykroczeń, posiadającym decyzję zatwierdzenia typu wydaną przez 

Główny   Urząd Miar oraz aktualne świadectwo legalizacji 

-  samochodem do przewożenia urządzenia oraz strażnika wykonującego kontrolę ruchu drogowego, 

c.  realizuje obecnie przynajmniej dwie umowy na usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom 

stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia według kryterium określonego w lit.a. 

 

Zamawiający dokona oceny spełniania wyżej wymienionych warunków stosując formułę: spełnia - nie spełnia. 

 

4. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia. 

 

1) Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

formularz ofertowy, czyli stronę tytułową oferty według załączonego wzoru oferty - zał. nr 1 do SIWZ wraz z 

dołączeniem do oferty schematu blokowego stanowiącego integralną część oferty, opisującego szczegółowo 

sposób w jaki Wykonawca zamierza zorganizować pracę zatrudnionych przez siebie pracowników, realizujących 

usługę dla Zamawiającego z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego opisanych w SIWZ oraz 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

Uwaga! 

Dokumentacja przygotowana przez Wykonawcę opisana pod nazwą „schemat blokowy”, stanowiąca integralną 

część oferty, winna spełniać wymogi następujących aktów prawnych: 

 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2001r. nr 106 

poz. 1148 ze zmianami), 

 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 

908 ze zmianami.), 

 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. nr 123, poz. 779 ze zmianami.) 

2) Formularz cenowy - zał. nr 1a do SIWZ. 

 

3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22    ust.1 ustawy o Prawo 

zamówień publicznych. 

 



4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ust. 1  Prawa zamówień publicznych. 

 

5) Zamawiający wymaga, aby żądane przez niego oświadczenia i dokumenty zostały złożone w formie oryginału 

lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (formuła „Za zgodność z 

oryginałem” data, podpis Wykonawcy). 

 

6) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, a w stosunku 

do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy. 

 

7) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

 

8) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca wraz z 

informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. 

 

9) Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz właściwego urzędu skarbowego oraz zakładu ubezpieczeń 

społecznych, kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego lub aktualne      zaświadczenie właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, 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. 

 

10) Wykaz wykonanych oraz wykonywanych usług  w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom, 

usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (zgodnie z instrukcją rozdz. II, ust. 3, pkt. 3 SIWZ) z podaniem ich 

wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że przynajmniej w dwóch 

obecnie realizowanych usługach o podobnym charakterze i zakresie,  usługi te są wykonywane należycie. 

Zamawiający podkreśla, że zamierza zlecić wykonywanie usług, które w swoim podstawowym założeniu mają 

polegać na organizacji i prowadzeniu biura oraz zatrudnieniu pracowników wspomagających pracę strażników 

gminnych, stąd też podstawowe wymagania i ocena fachowości Wykonawców dotyczą tej części zlecanych prac. 

 

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji i oceny zaproponowanego sposobu wykonywania przez 

Wykonawcę usług o podobnym charakterze u innych zamawiających, na podstawie oceny ewentualnej 

prezentacji wykonanej przez Wykonawcę (po uprzednim wezwaniu go do prezentacji, po otwarciu ofert), lub na 

podstawie załączonego do oferty „schematu blokowego” pod rygorem uznania oferty za nie odpowiadającą 

wymaganiom Zamawiającego i podlegającą odrzuceniu.  

 

12) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za 

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

niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami 

 

W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

winien złożyć dokumenty zgodnie z § 4 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. 

U. Nr 226, poz. 1817) . 

 

  Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie 

wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 

prawdziwości w inny sposób.  

 

W przypadku wykonawców występujących wspólnie oświadczenia i dokumenty określone  w poz. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 

10, i 12 wymagane są od każdego z wykonawców. 

 

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo opisujące 

zakres pełnomocnictwa i podpisanie przez osoby reprezentujące, osobę prawną lub fizyczną. 



W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby 

upoważnione do podpisywania oferty. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa. 

Brak i nie dostarczenie jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w rozdziale II punkt  4, w trybie określonym w 

art. 26 ust. 3, w terminie 3 dni od daty wezwania przez Zamawiającego,  spowoduje odrzucenie oferty.  

 

5. Przekazywanie korespondencji. 

5.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie. Korespondencję do Zamawiającego należy kierować na adres podany na wstępie. 

5.2.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu, lub drogą 

elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i 

została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

5.3. Wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje skierowane do Wykonawców Zamawiający będzie 

umieszczał na dedykowanej stronie internetowej (www.noweostrowy.bip-jst.pl). 

5.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, przyjmuje się, że pismo 

wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres poczty elektronicznej lub numer faksu podany przez 

Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem. 

 

INFORMACJA NA TEMAT WADIUM. 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wpłacenia wadium. 

 

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE. 

Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto –  100%.  

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

1. Termin składania ofert: do 31.05.2010 r. do godz. 11:00 

2. Miejsce: Gmina Nowe Ostrowy w sekretariacie. 

3. Otwarcie ofert: 31.05.2010 roku o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego. 

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 od ostatecznego terminu składania ofert. 

 

INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z 

ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE DODATKOWE 

INFORMACJE DOT. DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 

ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ,  

NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA  AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający  przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

 

 

          Wójt Gminy 

 

           /-/ Zdzisław Kostrzewa 

 

 

 

 

 

 

 



 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający: 

Gmina Nowe Ostrowy 

z dniem zamieszczenia ogłoszenia 20.05.2010 r. w BZP 138516-2010 wszczyna postępowanie w trybie 

przetargu nieograniczonego dla przedmiotu zamówienia pn.  

„Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników 

biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez 

funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w 

gminie Nowe Ostrowy”. 


