Czeremcha, dn. 14 – 11 - 2017 r.
Znak: GGiOŚ.271.2.2017.IL

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ)
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.
zm.)
Przedmiotem zamówienia jest:

„Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy
Czeremcha”

90.50.00.00 – Usługi związane z odpadami
90.51.10.00 – Usługi wywozu odpadów
90.51.20.00 – Usługi transportu odpadów
90.51.31.00 – Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90.51.40.00 – Usługi recyklingu odpadów
90.53.30.00 – Usługi gospodarki odpadami

Wójt Gminy Czeremcha
Michał Wróblewski
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Zawartość SIWZ:
1. Nazwa i adres Zamawiającego.
2. Tryb udzielania zamówienia.
3. Informacje ogólne
4. Opis przedmiotu zamówienia.
5. Informacja dotycząca udziału podwykonawców w przedmiocie zamówienia.
6. Informacja o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.
7. Termin wykonania zamówienia.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania.
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
10. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a.
11. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych
wymagań.
12. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
13. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz oświadczenie, czy zamierza się
zwołać zebranie Wykonawców.
14. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
15. Wymagania dotyczące wadium.
16. Termin związania ofertą.
17. Opis sposobu przygotowania ofert.
18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
19. Opis sposobu obliczenia ceny.
20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą.
21. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
22. Czynności wykonywane przy otwarciu i ocenie ofert.
23. Odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania.
24. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
25. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
26. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy, w sprawie zamówienia publicznego.
27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
28. Wykaz załączników.
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§ 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Czeremcha
reprezentowana przez Wójta,
ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha
tel. (85) 685 04 00, fax (85) 685 04 00
www.czeremcha.pl
e-mail: ug_czeremcha@zetobi.com.pl
§ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą.
§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a
następnie zbadania, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
(art. 24aa pzp).
2. Wykonawca winien zapoznać się z całością Specyfikacji Istotnych
Zamówienia zwanej dalej SIWZ.

Warunków

3. Niniejszą SWIZ można wykorzystywać tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ, a w szczególności formularz oferty winien być
wypełniony przez Wykonawcę ściśle wg wskazówek.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, a
Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
§ 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi:
1) odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Czeremcha;
2) odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z Gminnego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych;
w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z ustawą z
dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r.
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poz. 1289), wytycznymi Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata
2016-2022 przyjętego Uchwałą Nr XXXII/280/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19
grudnia 2016 roku oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Czeremcha, przyjętym Uchwałą Nr X/61/15 Rady Gminy Czeremcha z dnia 1 grudnia 2015
roku.
2. Zakres zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie następujących
frakcji odpadów:
1) nieruchomości zamieszkałe, położone na terenie Gminy Czeremcha:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
b) segregowane odpady komunalne tj.:
˗ szkło białe i kolorowe,
˗ papier i tektura,
˗ tworzywa sztuczne i metale,
˗ opakowania wielomateriałowe,
˗ odzież i tekstylia,
˗ odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji,
˗ popiół i żużel,
2) Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
˗ odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
˗ meble i inne odpady wielkogabarytowe,
˗ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
˗ zużyte baterie i akumulatory,
˗ zużyte opony,
˗ przeterminowane leki i chemikalia,
˗ tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe,
˗ papier i tekstylia,
˗ szkło białe i kolorowe.
III. CHARAKTERYSTYKA GMINY CZEREMCHA
˗ Powierzchnia obszaru administracyjnego Gminy Czeremcha – ok. 97 km2;
˗ Liczba mieszkańców wg ewidencji ludności (stan na 31.10.2017 r.) – 3 272;
˗ Liczba gospodarstw domowych zamieszkałych (stan na 31.10.2017 r. wg złożonych
deklaracji) – 983 (w tym 9 wielorodzinnych i 974 jednorodzinnych);
˗ Objazd wszystkich miejscowości Gminy Czeremcha – ok. 160 km.
Tabela nr 1. Zestawienie nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie
Gminy Czeremcha wg stanu na dzień 31.10.2017 r.
Lp.

Miejscowość

1.
2.

Berezyszcze
Bobrówka

3.

Czeremcha

4.
5.

Czeremcha-Wieś
Jancewicze

Łączna liczba
nieruchomości
12
21
642
w tym:
- 633 jednorodzinnych - 9
wielorodzinnych (175
lokali)
101
2

Sposób zbierania odpadów
segregowany
niesegregowany
6
6
7
14
229
413
w tym:
w tym:
- 229 jednorodzinnych
- 404 jednorodzinne - 9
wielorodzinnych
54
0

47
2
4

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kuzawa
Opaka Duża
Pohulanka
Połowce
Stawiszcze
Wólka Terechowska
Zubacze
Łącznie:

65
6
7
7
72
30
18
983

32
1
2
1
23
14
6
375

33
5
5
6
49
16
12
608

Szacunkowe ilości odpadów:
Zamawiający wyliczył ilość powstających odpadów na terenie Gminy Czeremcha w
oparciu o opracowanie: Sprawozdanie Wójta Gminy Czeremcha z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi za 2016 r.:
˗ Produkcja odpadów w okresie 12-miesięcznym przez ogół mieszkańców: 542,26 Mg
˗ Produkcja odpadów w okresie 12-miesięcznycm na 1 mieszkańca: 542,26 Mg/3 394 = 159
kg
˗ Produkcja odpadów w okresie miesięcznym na 1 mieszkańca: 159 kg/12 = 13,25 kg
˗ Produkcja odpadów w okresie miesięcznym przez ogół mieszkańców: 13,25 kg x 3 394 =
44,97 Mg
˗ Osiągnięty poziom recyklingu: 34,08 %
IV. SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
1. Nieruchomości zamieszkałe – zabudowa jednorodzinna:
Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie mieszany pojemnikowo –
workowy system zbiórki odpadów.
 Niesegregowane odpady komunalne:

Niesegregowane odpady komunalne powinny być odbierane z pojemników o
pojemności 80 l, 120 l lub 240 l.

Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości.

Częstotliwość wywozu – 1 raz w miesiącu.
 Segregowane odpady komunalne:
˗ Selektywne zbieranie odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej
odbywać się będzie w systemie workowym. Wprowadza się następujące rodzaje
worków:
 żółty – tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe;
 niebieski – papier i tekstylia;
 zielony – szkło białe i kolorowe;
 brązowy – odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe
ulegające biodegradacji;
 szary – popiół, żużel.
˗ Wszystkie rodzaje worków zapewnia Wykonawca.
˗ Częstotliwość wywozu – 1 raz w miesiącu.
2. Nieruchomości zamieszkałe – zabudowa wielorodzinna:
1) Niesegregowane odpady komunalne:
˗ Niesegregowane odpady komunalne powinny być odbierane z pojemników o
pojemności 1100 l lub KP7.
˗ Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości.
˗ Częstotliwość wywozu – 2 razy w miesiącu.
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2) Segregowane odpady komunalne:
Selektywne zbieranie odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej,
obejmujące następujące frakcje odpadów:
 tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe,
 papier i tekstylia,
 szkło białe i kolorowe,
 popiół lub żużel,
odbywać się będzie do pojemników o pojemności 1100 l. Pojemniki zapewniają
właściciele nieruchomości.
˗ Częstotliwość wywozu – 1 raz w miesiącu.
Odpady ulegające biodegradacji – Wykonawca zapewni ustawienie i odbiór
pojemników na odpady ulegające biodegradacji po zgłoszeniu zapotrzebowania przez
zarządcę nieruchomości.
3. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
Do obowiązków umownych Wykonawcy należy:
1)
odbiór i transport selektywnie zebranych odpadów komunalnych z Gminnego
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Czeremsze, na zgłoszenie
Zamawiającego, co najmniej 1 raz w roku, obejmujących następujące rodzaje odpadów:
 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 zużyte baterie i akumulatory,
 zużyte opony,
 przeterminowane leki i chemikalia,
 tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe,
 papier i tekstylia,
 szkło białe i kolorowe;
2)
zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich
do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz
przedstawienie Zamawiającemu dokumentacji związanej z działalnością objętą
zamówieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
V. WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W WORKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI USŁUGI W
ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Ilości worków w okresie objętym zamówieniem (24 miesiące):
˗ żółte na odpady z tworzyw sztucznych, opakowań metalowych i opakowań
wielomateriałowych
24 x 375 szt. = 9 000 szt. (przewidywana możliwość zmian w zakresie ± 20%),
˗ niebieskie na odpady z papieru oraz tekstylia
24 x 375 szt. = 9 000 szt. (przewidywana możliwość zmian w zakresie ± 20%),
˗ zielone na odpady ze szkła
24 x 375 szt. = 9 000 szt. (przewidywana możliwość zmian w zakresie ± 20%),
˗ szare na popiół, żużel
24 x 375 szt. = 9 000 szt. (przewidywana możliwość zmian w zakresie ± 20%),
˗ brązowe na odpady ulegające biodegradacji
24 x 375 szt. = 9 000 szt. (przewidywana możliwość zmian w zakresie ± 20%).
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2. Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów:
˗ materiał: folia polietylenowa LDPE,
˗ pojemność: 120 l,
˗ kolor: żółty, niebieski, zielony, szary, brązowy,
˗ grubość: co najmniej 60 mikronów.
Worki niewykorzystane przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy poza zakresem
przewidzianej tolerancji ilościowej podlegają zwrotowi Zamawiającemu. Worki do
selektywnej zbiórki odpadów muszą być dostarczone bezpośrednio na nieruchomość objętej
selektywną zbiórką odpadów przy odbiorze pełnego worka, przy czym pierwszy zestaw
worków Wykonawca musi dostarczyć najpóźniej w terminie 5 dni od daty rozpoczęcia
świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania.
VI. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM
I W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych
zamówieniem, niezwłocznie po podpisaniu umowy. W trakcie realizacji usługi możliwe
są zmiany adresów i liczby obsługiwanych nieruchomości. Zmiany mogą dotyczyć
zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia liczby nieruchomości.
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien
realizować w godzinach 600 – 2000.
Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach
i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca
będzie sporządzać harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie po akceptacji
publikował na ogólnie dostępnej stronie internetowej, a Wykonawca w formie
wydruków będzie zobowiązany przekazywać właścicielom nieruchomości podczas
odbioru odpadów.
Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej i
elektronicznej sprawozdań półrocznych o jakich mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów
sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych
nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi, a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi
wzorami druków.
Wykonawca odpowiada za dostarczenie niezbędnych informacji umożliwiających
sporządzenie przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie
również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru,
unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeśli w trakcie realizacji zamówienia na
Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z
zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji, w posiadaniu których będzie
Wykonawca, a nie Zamawiający.
Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za
dany okres rozliczeniowy raportów wagowych zawierających wyszczególnienie miejsca
odbioru odpadów oraz ilości i rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z obowiązującą
klasyfikacją odpadów), na których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodzą
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z terenu Gminy Czeremcha.
Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów
do RIPOK-ów bądź innej jednostki do odbioru odpadów selektywnie zebranych zgodnie
z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów.
Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czeremcha Wykonawca
zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie z
obowiązującym prawem i zasadą bliskości (art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o
odpadach), w instalacjach wyznaczonych dla Gminy Czeremcha Planem Gospodarki
Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022.
Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289),
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), rozporządzeniem Ministra
Środowiska z 25 maja 2012 roku w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu
obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), Planem
Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022 przyjętym Uchwałą
Nr XXXII/280/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku. W
przypadku nie osiągnięcia poziomów odzysku, recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających
biodegradacji, kary nałożone na Gminę Czeremcha będą ponoszone przez
Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do odebrania każdej ilości odpadów komunalnych
wytworzonych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej ilość
odebranych odpadów komunalnych oraz wykonywanych tras przejazdu (na wypadek
reklamacji lub ewentualnie innej potrzeby uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych
informacji).
Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu
nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku
stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie
segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od
dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną
poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów
przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie
załączyć dokumentację – w formie fotografii i notatki. Z dokumentacji musi
jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie
doszło do ustalenia ww. zdarzenia.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu faktur wraz z kartami
przekazania odpadów, wykazem nieruchomości zobowiązanych do selektywnej zbiórki
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odpadów, a nie przeprowadzających jej (nie segregujących odpady), sprawozdaniem z
miejsc odbioru worków z odpadami nie segregowanymi (zmieszanymi).
Zgodnie z art. 9e ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) – zakazuje się mieszania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odebranymi
od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych
różnych rodzajów ze sobą.
Wykonawca zapewnia właściwy stan sanitarny (mycie i dezynfekcję) pojazdów używanych
podczas realizacji zamówienia.
System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku
prowadzenia działalności gospodarczej (odpadów poprodukcyjnych).
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
1) realizujących zadania związane z organizacją i logistyką odbioru odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (zarządzanie transportem) oraz
nadzorowaniem jakości wykonywanych prac;
2) wykonujących bezpośrednio odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości (tj.
kierujących pojazdami do odbioru odpadów, obsługujących śmieciarkę).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ
3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 90513100 - 7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
CPV 90500000 - 2 Usługi związane z odpadami
CPV 90512000 - 9 Usługi transportu odpadów
CPV 90533000 - 2 Usługi gospodarki odpadami
CPV 90514000 - 3 Usługi recyklingu odpadów
CPV 34928480 - 6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
§

5. INFORMACJA
ZAMÓWIENIA

DOTYCZĄCA

UDZIAŁU

PODWYKONAWCÓW

W

PRZEDMIOCIE

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotowego
zamówienia.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców.
3. Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy
podwykonawcom, winno nastąpić poprzez określenie jej rodzaju i zakresu. W przypadku
braku takiego wskazania Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe
zamówienie sam.
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4. W przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca będzie
odpowiadał za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników
w takim samym stopniu, jakby to były jego własne działania, uchybienia lub zaniedbania.
§ 6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67
UST. 1 PKT 6

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych
usług na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy do 10% zamówienia
podstawowego.
§ 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Czas realizacji zamówienia: 24 miesięcy od podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od
1 stycznia 2018 r.
§ 8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24. ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy oraz
spełniają określone przez Zamawiającego, zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy, warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:
a) wpis do rejestru zgodnie z wymogami art. 49-50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) lub aktualne zezwolenie na transport
odpadów wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czeremcha,
c) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
2) sytuacji finansowej lub ekonomicznej
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał opłaconą polisę, w przypadku jej braku
inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
minimum 300 000 zł.
3) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) dysponował następującym potencjałem technicznym:
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- bazą magazynowo-transportową spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz.
122);
- pojazdami spełniającymi wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122):
 dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych
zmieszanych,
 dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
 jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
b) wykazał, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał co najmniej 2 usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych, w okresie następujących po sobie 12 miesięcy, o masie łącznej
odebranych odpadów co najmniej 350 Mg/rok każda, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane.
 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, 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 mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 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,
podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
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wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, 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, o których mowa w ust. 2.
 Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy:
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę:
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. poz. 978, z
późn. zm.) 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. z 2015 r. poz. 233, z
późn. zm.);
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 15, 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.
 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców,
Wykonawcy wspólnie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1 Ustawy i w § 8 ust. 1 pkt. 1- 3 oraz każdy z nich nie może
podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt
1 i pkt 8 Ustawy.
§ 9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Wymagane, niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów
albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii nie potwierdzonych
notarialnie muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i
podpisane przez Wykonawcę/ów na każdej stronie.
2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie,
stanowiące wstępne potwierdzenie, że:
1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24

ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy. Dokument ten będzie stanowić
załącznik do oferty. Oświadczenie należy złożyć wg załączonego wzoru (oświadczenie
nr 1) - załącznik Nr 2 do SIWZ;

12

2) Wykonawca spełnia wskazane w § 8 ust. 1 pkt 1-3 SIWZ warunki udziału w

postępowaniu. Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty. Oświadczenie
należy złożyć wg załączonego wzoru (oświadczenie nr 2) - załącznik Nr 3 do SIWZ.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu nr 1.
4. W przypadku podmiotów wspólnie składających ofertę (konsorcjum):
1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie;
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy
ubiegający się o zamówienie składają wspólnie;
3) Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zobowiązani są stosownie do treści art. 23 ust. 2 Ustawy, ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
4) pełnomocnictwo winno być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli każdego z
partnerów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
5) Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za
prawidłową realizację zamówienia.
5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy – wg załączonego wzoru (oświadczenie nr 3) – załącznik
nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
dokumentów potwierdzających:
1) w zakresie warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej:
a) potwierdzenia wpisu do rejestru zgodnie z wymogami art. 49-50 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) lub aktualne
zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ;
b) oświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czeremcha;
c) oświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
2) w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej - dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego. Jeżeli opłata ubezpieczenia nastąpiła w innej formie, niż gotówka
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dowód opłaty ubezpieczenia. Jeżeli z
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uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów,
o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.;
3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykazu usług zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ oraz dowodów
potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
b) wykazu narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych, którymi dysponuje
Wykonawca w celu należytego wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ;
4) w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 5:
a) pkt 1: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji,
b) pkt 8:
-

zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, 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 wykonania decyzji właściwego organu;

-

zaświadczenia 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 lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
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 wykonania
decyzji właściwego organu.

7. W przypadku podmiotów wspólnie składające ofertę (konsorcjum) Wykonawcy
występujący wspólnie na wezwanie Zamawiającego muszą wspólnie złożyć dokumenty
określone w ust. 6.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, składa na żądanie Zamawiającego zamiast dokumentu, o
którym mowa w ust. 6 pkt 4 dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
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1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z 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 wykonania decyzji właściwego organu;
2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9. Dokument, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, zaś dokument o którym mowa w ust. 8
pkt 2 nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. 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 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 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 albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia w/w dokumentów, jeżeli zamawiający
posiada dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
§ 10. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE KONTROLI SPEŁNIANIA PRZEZ
WYKONAWCĘ WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3a USTAWY, ORAZ
SANKCJI Z TYTUŁU NIESPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ

1. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w § 4 ust 3 SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
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2. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 ust 3 SIWZ czynności
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie
jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 ust 3 SIWZ czynności.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 11. SPOSÓB DOKUMENTOWANIA ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29
UST. 3a USTAWY

1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 3
SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
c)

zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
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pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
§

12. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

Z

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie albo środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn.
zm.) oraz fax. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane środkami
komunikacji elektronicznej muszą być niezwłocznie potwierdzone pisemnie. Każda ze stron
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
§ 13. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ ORAZ OŚWIADCZENIE
W SPRAWIE ZWOŁANIA ZEBRANIA WYKONAWCÓW

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując
swoje zapytania na piśmie lub środkami komunikacji elektronicznej do Zamawiającego.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 Ustawy).
2. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom,
którym doręczono SIWZ bez podania źródła zapytania, a także umieszczona zostanie na
stronie internetowej (art. 38 ust. 2 Ustawy).
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania
ofert określonego w § 18, zmienić treść SIWZ (art. 38, ust. 4 Ustawy). Dokonaną zmianę
SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
ewentualnych wątpliwości dotyczących SIWZ.
§ 14. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Ireneusz Leoniuk, Urząd Gminy Czeremcha ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha
Tel/fax: 85 685 04 00
§ 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5000,00 PLN przed
upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
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a) Pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego, numer konta 57 1020 1332 0000 1102
0037 7226;
b)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c)

gwarancjach bankowych;

d)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)

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 (t.j. Dz. U.
z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

§ 16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu
terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może
przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie
zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.
§ 17. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim wg wzoru stanowiącego
załącznik Nr 7 do SIWZ i zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji.
4. Oferta, a także wszelkie oświadczenia muszą być podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z reprezentacją wynikającą ze stosownych
rejestrów bądź pełnomocnictw.
5. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się:
osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumencie równorzędnym, osoby
legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem określającym zakres umocowania.
6. Do oferty Wykonawca winien dołączyć:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli nie wynika
ono z odpisu z właściwego rejestru sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej w formie oryginału lub poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii;
b) oświadczenie, że Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez
okres 30 dni od terminu składania ofert;
c) oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z treścią SIWZ oraz istotnymi
postanowieniami umowy i akceptuje je.
7. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone
imiennymi pieczątkami.
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8. Dokumenty, o których mowa w § 9 pkt 6 składane na wezwanie Zamawiającego winny
być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
9. Wszelkie poprawki (zmiany) dokonane w treści oferty powinny być parafowane przez
osoby określone w ust. 4.
10. Wszystkie strony oferty winny być ze sobą połączone w sposób trwały, uniemożliwiający
jej naruszenie.
11. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane i
parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
12. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być kompletna. W przypadku,
gdy jakikolwiek element wzoru oferty nie dotyczy Wykonawcy należy wpisać "nie
dotyczy".
13. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), wykonawca może zastrzec, iż nie mogą
być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, przy czym musi wtedy
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Winien on
wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być
wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM
UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”.
14. Zamawiający uzna, że Wykonawca wykazał, że informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa jeżeli: nie zostały upublicznione, stanowią wartość techniczną lub
technologiczną lub organizacyjną lub inną wartość gospodarczą, co wynika z art. 11 ust.
4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
Sam fakt zamknięcia w kopercie danej informacji i oznaczenia jej sformułowaniem
„TAJEMNICE
PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE
UDOSTĘPNIAĆ
INNYM
UCZESTNIKOM
POSTĘPOWANIA” nie wyczerpuje znamion podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania
ich poufności.
15. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.
16. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie. Należy stosować
kopertę wewnętrzną i zewnętrzną. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana:
Gmina Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha i oznakowana następująco:
„Przetarg na odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czeremcha. Nie
otwierać przed dniem 22.11.2017 r. godz. 0900”.
17. Koperta wewnętrzna powinna być adresowana j/w oraz opatrzona nazwą i dokładnym
adresem Wykonawcy.
18. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w § 18. Do zmiany lub
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wycofania oferty Wykonawca powinien dołączyć odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej.
19. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak
składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio
oznakowanych dopiskami „ZMIANA”. Koperty zewnętrzne zostaną otwarte w pierwszej
kolejności, a koperty wewnętrzne przy otwieraniu ofert Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany, dołączone do ofert.
20. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, wg takich samych zasad jak
wprowadzenie zmian i poprawek, z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, po
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty wewnętrzne ofert
wycofanych nie będą otwierane.
§ 18. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia 22.11.2017 r. do godz. 0830 w sekretariacie (pokój 12)
Urząd Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, pod rygorem nie
rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia
(art. 84 ust. 2 Ustawy).
2. Oferty złożone po terminie zostaną bez otwierania niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
3. Otwarcie ofert nastąpi: Urząd Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha w
dniu 22.11.2017 r. o godz. 0900.
§ 19. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia określi cenę ryczałtową brutto
(cyfrowo i słownie) za całość zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty, jakie
Wykonawca poniesie przy realizacji niniejszego zamówienia wynikające ze
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 1 do SIWZ).
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, jeżeli występuje.
3. Cenę należy podać w złotych polskich, wszystkie wartości należy zaokrąglić do dwóch
miejsc po przecinku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie
przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartościami podanymi cyfrowo i słownie
przyjmuje się prawidłowo podane wartości słownie.
§ 20. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.
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§ 21. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA
OFERT

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny:
Cena oferty brutto – waga kryterium 60%
Termin płatności faktury – waga kryterium 40%
1) Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:
C min
P= -------------------- x 60% x 100 pkt
Co
Gdzie:
P
- wartość punktowa ocenianego kryterium
C min - najniższa cena ze złożonych ofert
Co - cena ocenianej oferty
W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
2) Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium termin płatności faktury Zamawiający
zastosuje następujące wyliczenie:
a) za termin płatność faktury wynoszący 14 dni kalendarzowych – 10 punktów,
b) za termin płatności faktury wynoszący 21 dni kalendarzowych – 20 punktów,
c) za termin płatność faktury wynoszący 30 dni kalendarzowych – 40 punktów.
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże terminu płatności faktury, zamawiający
przyjmie do oceny minimalny 14 dniowy termin.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów łącznie za
wszystkie kryteria oceny ofert. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

2. Ocena punktowa będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę uzyskał największą liczbę punktów na podstawie ww. kryteriów .
4. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę zgodnie z art. 91 ust. 4 Ustawy.
§ 22. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT
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1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień,
w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art. 86 ust. 2 Ustawy).
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do
Zamawiającego.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny usługi oraz działań promocyjnych.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące (art. 86 ust. 5 Ustawy):
3) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
4) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
5) cen usług oraz działań promocyjnych zawartych w ofertach.
6. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
dokumentów wskazanych w § 9 ust. 6 SIWZ.
7. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy
rozumieć ofertę, która otrzymała łącznie za wszystkie kryteria najwyższą liczbę punktów.
§ 23. ODRZUCENIE OFERTY, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przesłanka określona w art. 89 Ustawy.
 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu od Wykonawcy nie
podlegającego wykluczeniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy, zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
§ 24. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
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1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
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,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty,
4) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 na stronie
internetowej.
3. Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.
183 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to
zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni - jeżeli
zostanie przesłane w inny sposób, wskazując Wykonawcy datę i miejsce zawarcia
umowy.
4. Termin zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego może być krótszy jeżeli w
postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1) została złożona tylko jedna oferta;
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy upłynął termin do
wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2
Ustawy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie
kończące postępowanie odwoławcze.
5. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z akceptacją istotnych postanowień
umowy proponowanych przez Zamawiającego.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.
ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 25. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 3 % ostatecznej ceny brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie winno być wniesione zgodnie z art. 148 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych w:
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1)
2)
3)
4)
5)
3.

pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy 57 1020 1332 0000 1102 0037 7226,
poręczeniach bankowych,
poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.
2ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
4. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy.
5. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu
jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający
zleci ich wykonanie ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania
zobowiązań umowy.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w
terminie 30 dni od daty stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania zamówienia w
sposób należyty.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z
należności za częściowe wykonanie zamówienia.
§ 26. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez Wykonawcę poprzez złożenie oferty
odpowiadającej SIWZ, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego
stanowią integralną część umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy
Czeremcha.
2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, gdy:
1) zaistnieje konieczność rozszerzenia przedmiotu umowy w związku z koniecznością
wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawami,
2) pojawią się nowe rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne
dla Zamawiającego;
3) nastąpi ustawowa zmiana przepisów dotyczących procentowej stawki podatku od
towarów i usług, przy czym zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do
niewykonanych usług;
4) zmiany zakresu usług, które Wykonawca powierzył Podwykonawcom, a które
określone będą w umowie i stanowiącej do niej załącznik ofercie Wykonawcy;
5) zmiany zakresu usług poprzez wprowadzenie nowych gospodarstw domowych, bądź
zmniejszeniu się ilości gospodarstw domowych, wynikająca z potrzeb
Zamawiającego, wyłącznie w przypadku, jeżeli liczba nowowprowadzonych
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gospodarstw domowych przekroczy 5% ogólnej liczby właścicieli nieruchomości
objętych niniejszym zamówieniem.
4. Ponadto zmiana umowy może mieć miejsce w okolicznościach, o których mowa w art.
144 ust. 1 pkt 2 – 6 Ustawy.
5. Zmiana numeru rachunku bankowego podanego w ofercie Wykonawcy wymaga
zachowania formy pisemnej – zawarcia aneksu do umowy.
§ 27. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodzę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w
Dziale VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
4. W przypadku zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
§ 28. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie nr 1
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Załącznik Nr 3 – Oświadczenie nr 2
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie nr 3
Załącznik Nr 5 – Wykaz zrealizowanych usług
Załącznik Nr 6 – Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych
Załącznik Nr 7 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 8 – Projekt umowy
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