Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. ), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w miejscu
publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
Zamawiającego.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
90533000- Usługi gospodarki odpadami
90512000- Usługi transportu odpadów
90514000- Usługi recyklingu odpadów
1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych
zebranych z terenu Gminy Twardogóra.
Zagospodarowaniem zostaną objęte odpady wskazane w tabeli :
Lp.

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

1.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 01

2.

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 01

3.

Papier i tektura

20 01 01

4.

Tworzywa sztuczne wraz z metalami i odpadami
wielomateriałowymi

15 01 06

5.

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

6.

Zużyte opony

16 01 03

7.

Materiały izolacyjne (styropian, wełna mineralna)

17 06 04

Szacowana ilość odpadów komunalnych z terenu gminy Twardogóra do zagospodarowania w roku
2018 wynosi z podziałem na:
 Papier i tektura: 90 Mg,
 Tworzywa sztuczne wraz z metalami i odpadami wielomateriałowymi: 300 Mg,
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odpady ulegające biodegradacji: 480 Mg
zmieszane niesegregowane odpady: 3000 Mg
odpady wielkogabarytowe: 300 Mg
zużyte opony: 30 Mg
Materiały izolacyjne: 5 Mg

1.2. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na 8 części/zakresów:
Zakres 1 Zagospodarowanie
odpadów o kodzie 20 03 01 - zmieszane odpady komunalne –
przetransportowanych z punktu
przeładunkowego w Grabownie Wlk. Gm. Twardogóra do
istniejącej regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych właściwej dla regionu
północno- centralnego województwa
dolnośląskiego (bądź instalacji zastępczych
w
przypadkach określonych przepisami odrębnymi) zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022.
Zakres 2

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji –
przetransportowanych z punktu przeładunkowego w Grabownie Wlk. Gm Twardogóra do
istniejącej regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych właściwej dla regionu
północno- centralnego województwa dolnośląskiego (bądź instalacji zastępczych
w przypadkach określonych przepisami odrębnymi) zgodnie z Planem Gospodarki
Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022.

Zakres 3

Zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych o kodzie 20 01 01 – papier i tektura –
przetransportowanych z punktu przeładunkowego w Grabownie Wlk. Gm. Twardogóra do
instalacji odzysk i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której
mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987
t.j.).

Zakres 4

Zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych o kodzie 15 01 06 - Tworzywa
sztuczne wraz z metalami i odpadami wielomateriałowymi – przetransportowanych z punktu
przeładunkowego w Grabownie Wlk. Gm. Twardogóra do instalacji odzysku i unieszkodliwiania
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 t.j.).

Zakres 5 Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 07
– odpady
wielkogabarytowe – przetransportowanych z punktu przeładunkowego w Grabownie Wlk.
Gm. Twardogóra do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią
postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012
roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 t.j). wraz z zagospodarowaniem odpadów.
Zakres 6 Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 16 01 03 – zużyte opony –
przetransportowanych z punktu przeładunkowego w Grabownie Wlk.
Gm. Twardogóra
do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,
o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz.
1987 t.j.). wraz z zagospodarowaniem odpadów.
Zakres 7 Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 17 06 04 – materiały izolacyjne
–
przetransportowanych z punktu przeładunkowego w Grabownie Wlk. Gm. Twardogóra do
instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której
mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987
t.j.). wraz z zagospodarowaniem odpadów.
1.3. Zakres usług:
1.3.1. W ramach niniejszego zamówienia do zadań oraz czynności wykonawcy należeć będzie
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wykonanie następujących zadań:
1) Dostarczenie 2 szt. kontenerów hakowych z plandekami o wysokości do 3,5m do punktu
przeładunkowego w Grabownie Wlk. Gm. Twardogóra – (dostawa startowa, na wymianę
niezwłocznie, nie później jak 3 dni po podpisaniu umowy) – dotyczy części/zakresu 1 i 2.
2) Dostarczenie 1 szt. kontenera hakowego z plandeką o wysokości do 3,5m do punktu
przeładunkowego
w
Grabownie Wlk. Gm. Twardogóra – (dostawa startowa, na wymianę
niezwłocznie, nie później jak 3 dni po podpisaniu umowy) – dotyczy części/zakresu 3,4, 5,6,7.
3) Zagospodarowanie odpadów o kodzie
20 03 01 - zmieszane odpady komunalne
przetransportowanych przez wykonawcę z punktu przeładunkowego w Grabownie Wlk. Gm.
Twardogóra do istniejącej regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych właściwej dla
regionu północno- centralnego województwa dolnośląskiego (bądź instalacji zastępczych w przypadkach
określonych przepisami odrębnymi) zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa
Dolnośląskiego 2012 oraz podstawienie 2 szt. pustych kontenerów (na wymianę) zgodnie z parametrami
określonymi w ppkt 1 – dotyczy zakresu 1
4) Zagospodarowanie
odpadów o kodzie 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji przetransportowanych przez wykonawcę z punktu przeładunkowego w Grabownie Wlk. Gm.
Twardogóra do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,
o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987
t.j.). oraz podstawienie 2 szt. pustych
kontenerów (na wymianę)
zgodnie
z
parametrami
określonymi w ppkt 1 – dotyczy zakresu 2
5) Zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych o kodzie 20 01 01- papier i tektura
- przetransportowanych przez wykonawcę z punktu przeładunkowego w Grabownie Wlk. Gm.
Twardogóra do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią
postępowania z
odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z
2016 r. poz. 1987
t.j.). oraz podstawienie 1 szt. pustego kontenera (na wymianę) zgodnie z
parametrami określonymi w ppkt 2 – dotyczy zakresu 3
6) Zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych o kodzie 15 01 06 - Tworzywa
sztuczne wraz z metalami i odpadami wielomateriałowymi - przetransportowanych przez wykonawcę
z punktu
przeładunkowego w Grabownie Wlk. Gm. Twardogóra do instalacji odzysku i
unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 t.j.).oraz podstawienie 1 szt.
pustego kontenera (na wymianę) zgodnie z parametrami określonymi w ppkt 2 – dotyczy zakresu 4
7) Zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 07 – odpady
wielkogabarytowe - przetransportowanych przez wykonawcę z punktu przeładunkowego w Grabownie
Wlk. Gm. Twardogóra do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z
odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(Dz. U.
z 2016 r. poz. 1987 t.j.). oraz podstawienie 1 szt. pustego kontenera (na wymianę) zgodnie z
parametrami określonymi w ppkt 2 – dotyczy zakresu 5
8) Zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych o kodzie 16 01 03 – zużyte
opony - przetransportowanych przez wykonawcę z punktu przeładunkowego w Grabownie Wlk.
Gm. Twardogóra do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z
odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(Dz. U. z
2016 r. poz. 1987 t.j.). oraz podstawienie 1 szt. pustego kontenera (na
wymianę)
zgodnie
z
parametrami określonymi w ppkt 2 – dotyczy zakresu 6
9) Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 17 06 04 – materiały izolacyjne
– –
przetransportowanych przez wykonawcę z punktu przeładunkowego w Grabownie Wlk.
Gm. Twardogóra do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z
odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z
2016 r. poz. 1987 t.j.).wraz z zagospodarowaniem odpadów oraz podstawienie 1 szt. pustego kontenera
(na wymianę) zgodnie z parametrami określonymi w ppkt 2 – dotyczy zakresu 7
1.4 Zagospodarowanie odpadów ma zostać potwierdzone kartą przekazania odpadów (rozumianą zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, Dz.U. z dnia 12.12.2014r. poz. 1973, dalej określana jako
„Karta Przekazania Odpadów”), którą każdego miesiąca Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do 15
dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, wraz z kopiami kwitów wagowych, potwierdzających czas i wagę
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odpadów komunalnych przyjętych do instalacji.
1.5 Wskazane w pkt 1.1 ilości odpadów komunalnych, stanowią wielkość wyliczoną według zebranych ilości
odpadów z lat poprzednich. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości
przekazanych odpadów w stosunku do wyliczeń z lat poprzednich , w zależności od faktycznych potrzeb
bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
1.6 Wykonawca zapewni, by zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 t.j.).,
miejsca operacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych spełniały kryteria technologiczne
– odpowiadały wymaganiom określonym w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) i innym właściwym przepisom.
1.7 Wykonawca składający ofertę na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych i ulegających
biodegradacji, zobowiązany jest posiadać umowę z instalacją wskazaną w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego jako Regionalną Instalację Przetwarzania
Odpadów (RIPOK) komunalnych dla regionu północno- centralnego województwa dolnośląskiego.
1.8 Karta Przekazania Odpadu (rozumianą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
12.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, (Dz. U. z
dnia 12.12.2014 r. poz. 1973) z danego miesiąca, zawierająca dane poszczególnych dostaw, dołączona
będzie do faktury VAT, która będzie stanowiła podstawę do obciążenia Zamawiającego.
1.9 Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę/ osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

2.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

2.1 Rozpoczęcie świadczenia usługi: 10.01.2018 r.
2.2 Podstawienie pustego/ych kontenera/ów do 3 dni od podpisania umowy.
2.3 Termin obowiązywania umowy do dnia 31.12.2018 r. z zastrzeżeniem pkt 2.4
2.4 W związku z tym, że Zamawiający ubiega się o przeniesienie do regionu IX gospodarki
odpadami w województwie wielkopolskim, co skutkować będzie zmianą miejsca zagospodarowania
odpadów komunalnych, Zamawiający zastrzega sobie w takim przypadku prawa rozwiązania umowy z
Wykonawcą dotyczącej części/zakresu 1 i 2 zamówienia, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia
bez roszczeń odszkodowawczych dla żadnej ze stron.
3.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWNIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

3.1

Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b
ustawy Pzp , dotyczących:
3.1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku:
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) posiada aktualne zezwolenia Starosty lub Prezydenta Miasta na prawach powiatu
właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady
komunalne.
b) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub gotowości przyjęcia odpadów komunalnych
przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie składowania, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów, objętych przedmiotem zamówienia. Miejsca składowania,
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa wyżej powinny spełniać warunki
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określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987
t.j.) oraz ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.).
3.1.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że ma:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 100.000,00 (sto tysięcy złotych
00/100) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
b. oraz wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą lub co
najmniej 100.000,00 zł ( sto tysięcy złotych 00/100).
a.

3.1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej jedną usługę transportu i przekazania odpadów do regionalnej instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych/ instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, wykonywaną w sposób ciągły przez okres łączny co najmniej 12 miesięcy
3.2.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust 1 Ustawy Pzp nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udział w postępowaniu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków
określonych w pkt 3.1.1. - 3.1.3. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy
ci Wykonawcy wspólnie.
Nie podleganie wykluczeniu zgodnie w art. 22 ust 1 pkt 1) Ustawy Pzp powinien spełniać każdy z
Wykonawców samodzielnie.

4.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:

4.1.

Wykonawca przekłada wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ” – którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

- na stronie Urzędu Zamówień Publicznych dostępna jest instrukcja wypełnienia „JEDZ” pod
adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-DokumentZamowienia-instrukcja.pdf
- wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa „JEDZ” dotyczące tych podmiotów - dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie
będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie,
- wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa „JEDZ” dotyczące
podwykonawców,
- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, formularz JEDZ składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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4.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b
ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:
4.2.1.
a) aktualne zezwolenia Starosty lub Prezydenta Miasta na prawach powiatu właściwego ze
względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady komunalne
b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów komunalnych lub gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę
prowadzącego działalność w zakresie składowania, odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów, objętych przedmiotem zamówienia. Miejsca składowania, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów, o których mowa wyżej powinny spełniać warunki określone w
ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 t.j.).oraz
ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2016 r. poz. 250 ze zm.).
4.2.2. Dowody określające, czy usługi o których mowa Dziale 3 SIWZ pkt 3.1.3. zostały wykonane
lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie,
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
4.2.3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 100.000,00 zł ( sto tysięcy złotych
00/100) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Jeżeli z załączonej polisy nie wynika, że została opłacona, należy załączyć dowód opłacenia
polisy.
4.2.4. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę: 100.000,00 zł (
sto tysięcy złotych 00/100).
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej
lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
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mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego podmiotu, z
którym wykonawca ubiega się o zamówienie, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b składa co
najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
4.3.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
4.3.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
4.3.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wydania decyzji właściwego organu.
4.3.3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie w właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wydania decyzji właściwego organu.
4.3.4. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21
ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.3.5. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca składa oświadczenie stanowiące
załącznik nr 4 do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4.4.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
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zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.3.:
4.4.1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja
albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14,21 ustawy Pzp.
4.4.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a.

nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wydania decyzji właściwego organu

b.

nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Dokumenty o których mowa w ppkt 4.4.1. oraz 4.4.2. lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Dokument, o którym mowa w ppkt 4.4.2. lit a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.4., zastępując je
dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiedniego kraju, we którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
4.5.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w
ppkt 4.3.4. składa dokument, o którym mowa w ppkt 4.4.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie
tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty o których mowa w ppkt 4.3.1. oraz 4.4.2. lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
4.6.

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
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podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów,
które określają w szczególności:
4.6.1.

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu

4.6.2.

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego

4.6.3.

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego

4.6.4.

czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w pkt 4.3.
Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 4.3., dotyczących
podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na
którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
4.7.

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w pkt 4.2., 4.3., 4.4., w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 4.2., 4.3.,
4.4. które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
4.8.

Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca
certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może
złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat
wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji,
w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 4.2., 4.3.

4.9.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5
ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Zapisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4.10. Kompletna oferta musi zawierać:
4.10.1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz „JEDZ” – załącznik nr 3 do SIWZ,
4.10.2. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ,
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4.10.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia publicznego,
4.10.4. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonych w
ofercie dokumentów – pełnomocnictwo,
4.10.5.

Dowód wniesienia wadium – zgodnie z pkt 7 SIWZ,

4.10.6. Wypełnione i podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o grupie kapitałowej Załącznik nr 4 do SIWZ a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej może
przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - uwaga! Załącznik nr 4 do SIWZ

należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej informacji o złożonych ofertach. Oświadczenie dotyczy przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

4.11. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
4.12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie złoży
formularz „JEDZ” oraz dokumenty wymagane w pkt. 4.3., 4.4. Pozostałe dokumenty partnerzy mogą
złożyć wspólnie.
4.13. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana,
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych wykonawców,
4.14. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert,
4.15. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o złożonych
ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust. 1 pkt 23. ustawy Pzp. zgodnie z Załącznikiem nr
4 do SIWZ.

5.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
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5.1

W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w formie pisemnej za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub drogą
elektroniczną z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5.2.

5.2

Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z dokumentem „JEDZ”, pełnomocnictw oraz
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń
o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej.

5.3

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5.4

Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres elektroniczny podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma,
chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia,
wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt 5.3 oświadczy, iż ww. wiadomości
nie otrzymał.

5.5

Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na Pełnomocnika
Zamawiającego:

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych z postępowaniem
przetargowym:
Piotr Lizak: e-mail ratusz@twardogora.pl,
Tel. 71-399-22-38, 71-31-58-251, fax 71-31-58-142
6.

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

6.1

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, z przekazanym pisemnie za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub drogą elektroniczną z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania
ofert udzieli wyjaśnień na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim
uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej:
http://bip.umig-twardogora.dolnyslask.pl/ pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.

6.2

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści
SIWZ.

6.3 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i
poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej
stronie internetowej: http://bip.umig-twardogora.dolnyslask.pl/
7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

7.1

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości dla:
a) Zakresu 1 - 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
b) Zakresu 2 - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
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c) Zakresu 3 – 100,00 zł (słownie: sto złotych)
d) Zakresu 4 – 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych)
e) Zakresu 5 – 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych)
f) Zakresu 6 – 100,00 zł (słownie: sto złotych)
g) Zakresu 7 – 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)
7.2

Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być
wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
7.2.1. Pieniądzu,
7.2.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
7.2.3. Gwarancjach bankowych,
7.2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych,
7.2.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r.
poz. 356).

7.3.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy
Zamawiającego:
Nr konta bankowego: 26 9584 1047 2005 0500 0592 0004
Z dopiskiem: ,, Zagospodarowanie odpadów komunalnych
Twardogóra”.

zebranych z

terenu gminy

7.4.

W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty zaleca się załączyć
kopię przelewu wadium na rachunek bankowy

7.5.

W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w ppkt 7.2.2. – 7.2.5. powyżej
zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub
gwarancji przed upływem terminu składania ofert i złożyć (łącznie z ofertą, tzn. w tym samym
opakowaniu) w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego.

7.6.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7.7.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7.11.

7.8.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.9.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.

7.10.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie pkt 7.7., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

7.11.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany
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przez Wykonawcę.
7.12.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
7.12.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej.
7.12.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.
7.12.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.

8.

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

8.1.

Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8.2.

8.3.

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. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

9.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

9.1.

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.2.

Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

9.3.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z
innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

9.4.

Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi
w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi
zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem notarialnie.

9.5.

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na
ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż
wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.6.

Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wyjątek stanowi formularz jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia, który to winien być złożony w oryginale.

9.7.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
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zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9.8.

Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez
Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.

9.9.

Zaleca się, aby strona oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

9.10. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularz oferty, oświadczenia)
przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z
zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w
przygotowanych wzorach.
9.11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 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 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn.
zm.) „i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem
przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
9.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.13. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
9.14. Na ofertę składają się:
9.14.1.
9.14.2.
9.14.3.

9.14.4.

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz „JEDZ” – załącznik nr 3 do SIWZ,
Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego,
W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonych
w ofercie dokumentów – pełnomocnictwo,

9.14.5.

Dowód wniesienia wadium – zgodnie z pkt 7 SIWZ,

9.14.6.

Wypełnione i podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o grupie kapitałowej Załącznik nr 4 do SIWZ, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - uwaga! Załącznik nr 4 do SIWZ

należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na
stronie internetowej informacji o złożonych ofertach. Oświadczenie dotyczy
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
9.14.7.

Dokumenty o których mowa w rozdziale 4 pkt 4.2 oraz 4.3

9.15. Kompletną ofertę należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w zamkniętym nieprzejrzystym,
zabezpieczonym w sposób trwały opakowaniu (kopercie), gwarantującym nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert.
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Opakowanie (koperta) musi posiadać następujące oznaczenie:
Oferta na zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Twardogóra „nie
otwierać przed dniem 27.12.2017 r. godz. 12.30.”
Na opakowaniu (kopercie) należy podać nazwę i adres siedziby Wykonawcy.
9.16. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje
i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu
zmian
przed
terminem
składania
ofert.
Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta
tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowym dopiskiem „ZMIANA”
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
9.17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z
napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi
zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
9.18. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą niepodlegającą odrzuceniu ofertę.
9.19. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
9.19.1.

Jest niezgodna z ustawą,

9.19.2.

Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

9.19.3.

Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,

9.19.4.

Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia

9.19.5.

Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

9.19.6.

Zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

9.19.7.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

9.19.8.

Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie
terminu związania ofertą,

9.19.9.

Wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,

9.19.10. Jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
9.19.11. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9.20. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
9.20.1.

Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia.
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9.20.2.

Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a.

o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz.U.2016.1137 t.j. ) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz.U.2017.1463 t.j. ),

b.

o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,

c.

skarbowe,

d.

o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

9.20.3.

Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 24. pkt 13. ustawy Pzp,

9.20.4.

Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

9.20.5.

Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów,

9.20.6.

Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

9.20.7.

Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,

9.20.8.

Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,

9.20.9.

Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

9.20.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2016 r. poz. 1541 ze zm.),
9.20.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne,
9.20.12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
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lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2017.229 t.j. ), złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9.21. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 5
ustawy Pzp:

10.

9.21.1.

W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2017.1508 t.j. ) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. 2016 r.
poz. 2171ze zm.),

9.21.2.

Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

10.1. Miejsce i termin składania ofert

Miejsce:
Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Pokój nr 10- Biuro Obsługi Klienta
ul. Ratuszowa 14
56-416 Twardogóra
Data: 27.12.2017 r. , godzina: 12.00, pok. 10 – Biuro Obsługi Klienta
10.2. Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce:
Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Pokój nr 19
ul. Ratuszowa 14
56-416 Twardogóra
Data: 27.12.2017 r. r., godzina: 12.30, pok. 19.
10.3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona
Wykonawcy
10.4. Otwarcie jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności
Wykonawcy
przy
otwieraniu
ofert,
Zamawiający
prześle
Wykonawcy
informację
z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.
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11.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

11.1. Wykonawca w formularzu ofertowym winien dla każdego zakresu podać cenę ryczałtową jednostkową
brutto na którą składa się zagospodarowanie 1 Mg odpadu wraz z jego przetransportowaniem z punktu
przeładunkowego w Grabownie Wielkim Gmina Twardogóra do istniejącej regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych właściwej dla
regionu
północno- centralnego
województwa
dolnośląskiego (bądź instalacji zastępczych w przypadkach określonych przepisami odrębnymi)
zgodnie z Planem Gospodarki
Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022/do
instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której
mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 t.j.)
oraz podstawienie pustych kontenerów na wymianę w zależności od części/zakresu zamówienia. W
przypadku zastosowania stawki VAT obniżonej lub zwolnionej należy podać podstawę prawną. Cena
oferty brutto winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
11.2. Cenę jednostkową brutto oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie wymagania niniejszej SIWZ,
należy uwzględnić wszystkie koszty, jakie poniesienie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
11.3. Oferta musi zawierać ostateczną cenę jednostkową brutto obejmującą wszystkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia podaną w PLN cyfrowo i słownie.
11.4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować
wszelkie koszty ( w tym: dojazdy, ładowanie kontenerów na pojazdy transportowe, zezwolenia,
ubezpieczenia, koncesje, itp.) jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
11.5. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako
obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne przez okres realizacji zadania.
11.6. Kwoty wyliczone przez Wykonawcę w pozycji „Ceny Ryczałtowej jednostkowej” stanowią zapłatę za
prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę
wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane,
zawarte we wszystkich częściach niniejszej SIWZ i Umowie. Tak więc, kwota winna zawierać
wszystkie nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wykonania
całości usługi objętej Umową.
11.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje zamawiającego czy wybór
oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę (
rodzaj) towaru lub usługi, której dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazać ich wartość bez kwoty podatku.
12.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERTY

12.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny oferty brutto
za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, zasadami określonymi w Rozdziale 12 SIWZ i podanej w formularzu ofertowym
(wzór - załącznik nr 1 do SIWZ).
12.2. Zamawiający wybrał jako kryterium oceny w niniejszym postępowaniu cenę oraz czas reakcji na
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zgłoszenie.
12.3. Znaczenie kryterium wyboru Wykonawcy:

Cena jednostkowa brutto
Czas reakcji na zgłoszenie

- 60%
- 40%

12.4 Zasady oceny w poszczególnych kryteriach:
a) Kryterium: Cena jednostkowa brutto
W kryterium dot. ceny oferta o najniższej wartości cenowej otrzyma max ilość punktów
- ilość punktów dla pozostałych ofert ustalona będzie wg algorytmu
C punktowana = ( C minimalna : C oferowana) x 100 x waga kryterium 60%
Przeliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b) Kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie
W kryterium dot. czasu reakcji na zgłoszenie oferty otrzymają punktację zgodną z poniższymi
ustaleniami:
odbiór pełnego/ych oraz podstawienie pustego/ych kontenera/kontenerów w ciągu 24 godzin
po otrzymaniu zgłoszenia – 40 pkt
odbiór pełnego/ych oraz podstawienie pustego/ych kontenera/kontenerów w czasie 25-48
godzin po otrzymaniu zgłoszenia – 0 pkt
12.4. Oferty złożone z czasem reakcji powyżej 48 godzin będą podlegały odrzuceniu.
12.5. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i takim samym czasie reakcji,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie przez siebie
określonym ofert dodatkowych.
12.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.
13.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

13.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
13.1.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
13.1.2.

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

13.1.3.

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

20

13.1.4.

Unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o której mowa w ppkt
13.1.1. i ppkt 13.1.4 na stronie internetowej.
13.3. Zamawiający zawiadomi o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta ze wskazaniem miejsca oraz formy podpisania umowy.
13.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez ich
ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania.
13.5.

Wykonawca przed podpisaniem umowy winien:
13.5.1. Przedstawić Zamawiającemu dokument stwierdzający, iż osoba/osoby, które będą
podpisywały umowę posiadają prawo do reprezentowania Wykonawcy, o ile wcześniej
takiego dokumentu nie złożył
13.5.2. Umowę regulującą współpracę – w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
13.5.3. Przesłać drogą elektroniczną dane niezbędne do wpisania w preambule umowy.
13.5.4. Przekazać Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz
osób upoważnionych do kontaktów w ramach realizacji umowy.

14.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

14.1.

Z Wykonawcą, którego oferta została uznana jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu
ustawy Pzp zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

14.2. Zamawiający przewiduje wprowadzanie zmian w zawartej umowie, w zakresie:
14.2.1.

Regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, wywołujących
potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany,

14.2.2.

Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,

14.2.3.

Zmiany stawki podatku od towarów i usług,

14.2.4.

Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

14.2.5.

Zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

14.4. Inicjatorem dokonania istotnych zmian w umowie jest Zamawiający.
14.5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
15.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
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Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych przy czym częścią zamówienia może
być jeden z ośmiu zakresów wymienionych w pkt 1.2 SIWZ
16.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

17.

INFORMACJA O OPCJACH

17.1 Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
17.2 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie
więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego
samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe określone w przedmiocie zamówienia,
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1.
pkt. 6) ustawy- Pzp.
18.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19. POUCZENIE
O
ŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIA PUBLICZNEGO
19.1.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
Dziale VI ustawy Pzp – odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu
okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej
określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

19.2.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w
przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8;

19.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej.
19.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
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19.5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

20.

19.5.1.

30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia,

19.5.2.

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu Zamówienia.

INFORMACJE DODATKOWE

20.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20.2. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich
(PLN).
20.3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
20.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.
20.5. Wykonawcom przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w
szczególności kosztów przygotowania oferty w przypadku złożenia oferty niepodlegającej odrzuceniu,
złożonej w postępowaniu, które podlega unieważnieniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
21.

PODWYKONAWSTWO

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy udziale
podwykonawców, zobowiązany jest do podania w składanej ofercie, jaki zakres zamówienia powierzy
podwykonawcom.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
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