Zamawiający :
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Miodowa 23
68-100 Żagań

PRZETARG NIEOGRANICZONY
pn. „WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
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Termin wykonania zamówienia
Warunki udziału w postępowaniu
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach
kreślonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami
Wymagania dotyczące wadium
Termin związania ofertą
Opis sposobu przygotowania ofert
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Opis sposobu obliczenia ceny
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie
wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria
oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych
Informacja o maksymalnej liczbie Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze
umowę ramową - jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli
Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Informacja o ofertach wariantowych tj. opis sposobu ich przedstawienia oraz
minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z
wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich
składanie
Adres poczty elektronicznej lub strony Internetowej Zamawiającego
Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia
w walutach obcych
Informacja o aukcji elektronicznej – jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję
elektroniczną
Informacja o zwrocie kosztów udziału w postępowaniu
Informacja z zakresu art.29 ust.3a Ustawy Prawo zamówień publicznych
(wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności
w zakresie realizacji zamówienia.
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Informacja o podwykonawcach
Zakończenie postępowania.

Załączniki:
Wykaz załączników do SIWZ będących jej integralną częścią:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

–
–
–
–
–
–
–

Załącznik nr 8
Załącznik nr 9, 10 i 11

–
–

Formularz ofertowy
Formularz specyfikacji cenowej
Oświadczenie Wykonawcy art.25a ust.1
Oświadczenie Wykonawcy art.25a ust.1
Wykaz urządzeń
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
wzór umowy
Oświadczenie Wykonawcy

Rozdział 1
ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Miodowa 23
68-100 Żagań
Tel. 68 478 77 11 Fax. 68 478 77 12
e-mail: sekretariat@zgm.zagan.pl
www.zgm.zagan.pl
zgmzagan.bip.gov.pl
NIP: 924-000-46-05
REGON: 970017127
Rozdział 2
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1.Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 209 000 euro dla usług i dostaw ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.,poz.2164 wraz
z późn. zm.).
2.2.Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów :
- art. 10 ust.1 i art. 39 -45 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z pożn.zm. );
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z
2016 r. poz.1126).
2.3.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
2.4.Finansowanie zamówienia : środki własne Gminy Żagań o statusie miejskim.
2.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. ).
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Rozdział 3
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
„Wywóz odpadów komunalnych ”.
Kody CPV:
90.50.00.00-2
90.51.10.00-2
90.51.20.00-9
34.92.84.80-6
1.

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

Usługi związane z odpadami
Usługi wywozu odpadów
Usługi transportu odpadów
Pojemniki na odpady

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywny wywóz odpadów komunalnych z terenów
administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej tj. Cmentarza Komunalnego przy ul.
Kożuchowskiej w Żaganiu, Cmentarza Parafialnego przy ul. Podgórnej w Żaganiu, Targowiska
Miejskiego przy ul. Rybackiej 39a w Żaganiu, bazy zakładu przy ul. Miodowej 23 w Żaganiu i
nieruchomości Bema 15 w Żaganiu.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Sukcesywny wywóz odpadów z terenu cmentarza komunalnego położonego przy ulicy
Kożuchowskiej w Żaganiu
Rodzaj i kod odpadów:
pozostałości po sprzątaniu grobów i ich otoczenia (kod odpadu: 20 02 – odpady z ogrodów i
parków, w tym z cmentarzy), a także skoszona trawa, liście i gałęzie (kod odpadu: 20 02 01
odpady ulegające biodegradacji),
Wielkość i rodzaj kontenerów:
Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia podpisani a
umowy, do dostarczenia i ustawienia na terenie cmentarza w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego 17 (siedemnastu) sztuk kontenerów typu KP-7 na odpady komunalne, a także
na zgłoszenie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kontenera otwartego typu KP-7 na
odpady ulegające biodegradacji.
Sukcesywny wywóz odpadów z terenu Cmentarza Parafialnego położonego przy ulicy
Podgórnej w Żaganiu
Rodzaj i kod odpadów:
pozostałości po sprzątaniu grobów i ich otoczenia (kod odpadu: 20 02 – odpady z ogrodów i
parków, w tym z cmentarzy), a także skoszona trawa, liście i gałęzie (kod odpadu: 20 02 01
odpady ulegające biodegradacji),
Wielkość i rodzaj kontenerów:
Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia podpisani a
umowy, do dostarczenia i ustawienia na terenie cmentarza w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego 2 (dwóch) sztuk pojemników o pojemności 1100 litów na odpady komunalne,
a także na zgłoszenie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kontenera otwartego typu
KP-7 na odpady ulegające biodegradacji.
Sukcesywny wywóz odpadów z terenu Targowiska Miejskiego położonego przy ulicy
Rybackiej 39a w Żaganiu
Rodzaj i kod odpadów:
pozostałości po sprzątaniu stoisk handlowych i ich otoczenia (kod odpadu: 20 03 02 – odpady z
targowisk, 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne),
Wielkość i rodzaj kontenerów:
Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia podpisani a
umowy, do dostarczenia i ustawienia na terenie targowiska w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego 1 (jednej) sztuki kontenera typu KP-7 na odpady z targowisk i komunalne.
Sukcesywny wywóz odpadów z terenu bazy zakładu przy ul. Miodowej 23 w Żaganiu
Rodzaj i kod odpadów:
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2.5

inne odpady komunalne (kod odpadu: 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne,
gruz (kod odpadu: 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17
01 02 – gruz ceglany, 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych),
Wielkość i rodzaj kontenerów:
Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia podpisani a
umowy, do dostarczenia i ustawienia na terenie bazy zakładu w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego 1 (jednej) sztuki kontenera typu KP-7 i 2 (dwóch) sztuk pojemników o
pojemności 1100 litów na odpady komunalne oraz 1 (jednej) sztuki kontenera typu KP-7 na
gruz betonowy, ceglany i odpady ceramiczne.
Sukcesywny wywóz odpadów z nieruchomości przy ul. Bema 15 (lokale użytkowe) w Żaganiu
Rodzaj i kod odpadów:
inne odpady komunalne (kod odpadu: 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne,
Wielkość i rodzaj kontenerów:
Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia podpisani a
umowy, do dostarczenia i ustawienia na terenie nieruchomości w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego 1 (jednej) sztuki pojemnika o pojemności 1100 litów na odpady komunalne.

3. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia:
3.1. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wywozu napełnionych
kontenerów i pojemników, dostarczenia kontenerów i pojemników z odpadami do punktów
utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz po zdaniu odpadów do
odstawienia pustych kontenerów i pojemników na tych samych miejscach.
3.2. Usługi świadczone będą każdorazowo na zgłoszenie Zamawiającego (wyjątek to nieruchomość
przy ul. Bema 15 w Żaganiu – wywóz z częstotliwością raz w tygodniu). Zlecenia składane będą
drogą telefoniczną od poniedziałku do soboty. W przypadku braku możliwości złożenia zlecenia
drogą telefoniczną (np. awaria linii, brak połączenia), zlecenia składane będą za pomocą poczty
elektronicznej (e-mail) lub faksem. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego
potwierdzenia odebrania zlecenia drogą elektroniczną lub faksem.
3.3. Wykonanie usługi, winno odbyć się od poniedziałku do soboty w czasie wynikającym z
przedstawionej oferty, nie dłuższym jednak, niż 48 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania
wywozu odpadów.
3.4 Każdorazowy wywóz winien być odnotowany w rejestrze wywozów prowadzonym przez
Zamawiającego i poświadczony przez Wykonawcę.
3.5 Wykonawca winien zabezpieczyć tabor niezbędny do realizacji zamówienia.
3.6 Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres obowiązywania umowy i wykonywania
zamówienia do dysponowania stałą dostępną dla Zamawiającego łącznością telefoniczną (co
najmniej 2 numery telefoniczne), faksem oraz pocztą elektroniczną do przyjmowania zleceń na
usługi. Poczta elektroniczna musi być obsługiwana w programie pozwalającym na potwierdzenie
odbioru otrzymanej wiadomości.
3.7 Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub ponoszenia kosztów napraw szkód wyrządzonych
podczas lub w związku z wykonywaniem usługi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność,
wobec Zamawiającego i osób trzecich, za szkody na mieniu lub zdrowiu osób trzecich, powstałe
podczas lub w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
3.8 W przypadku braku możliwości terminowego odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z
uwagi na złe warunki atmosferyczne lub inne uzasadnione okoliczności Wykonawca zobowiązany
jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach
utrudniających prawidłowe wykonanie usługi. W przypadku zaistniałych utrudnień Wykonawcy
nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów transportu i amortyzacji pojazdów.
Wykonawca ma obowiązek odebrać odpady komunalne niezwłocznie po ustaniu przyczyn
uniemożliwiających ich odbiór.
3.9 Wykonawca niezwłocznie dostarczy dodatkowy pojemnik na swój koszt, jeżeli podczas
odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemnika z winy Wykonawcy.
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3.10 Obowiązek utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym, ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego czyszczenia, mycia i dezynfekcji pojemników
zlokalizowanych na terenie nieruchomości zamieszkałych – jednak co najmniej jeden raz na dwa
miesiące. W przypadku braku możliwości przystąpienia do czyszczenia, mycia i dezynfekcji
pojemników z powodu wystąpienia złych warunków atmosferycznych (niskie temperatury),
czynności te należy wykonać niezwłocznie po ustąpieniu przyczyn uniemożliwiających ich
dokonanie. Usługa mycia i dezynfekcji pojemników powinna być świadczona po uprzednim
poinformowaniu zarządcy lub właściciela nieruchomości o terminie i miejscu przeprowadzenia
ww. usługi. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć protokół Zamawiającemu w ciągu 3 dni od
daty wykonania dezynfekcji pojemników. Mycie i dezynfekcja powinna być prowadzona w
miejscu ustawienia pojemników – w specjalnie do tego przystosowanym pojeździe.
3.11 Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym
przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 1666), co najmniej 8 osób mających
realizować zamówienie tj. 1 osobą o charakterze koordynatora usług odpowiedzialnego za
organizację, nadzór oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, posiadającego co
najmniej wykształcenie średnie oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w tym zakresie,
co najmniej 5 osobami na stanowiskach robotniczych, co najmniej 2 osobami na stanowiskach
robotniczych z wymaganymi kwalifikacjami (potwierdzonymi zaświadczeniami lub
świadectwami ukończenia odpowiednich kursów tj. Kierowcy samochodów specjalistycznych
posiadających prawo jazdy kategorii C.
4. Prognozowana ilość wywozu kontenerów i pojemników w okresie trwania zamówienia. Szacuje
się, że w okresie wykonywania zamówienia wskazanym w rozdziale IV pkt. 1 Wykonawca
dokona wywozu kontenerów i pojemników w następujących ilościach:
4.1 z terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kożuchowskiej w Żaganiu:
kontener KP-7 – 200 wywozów / rok – pozostałości po sprzątaniu grobów i ich otoczenia,
kontener KP-7 – 25 wywozów / rok – odpady ulegające biodegradacji,
4.2 z terenu Cmentarza Parafialnego przy ul. Podgórnej w Żaganiu:
pojemnik 1100 litrów – 65 wywozów / rok – pozostałości po sprzątaniu grobów i ich otoczenia,
kontener KP-7 – 5 wywozów / rok – odpady ulegające biodegradacji,
4.3 z terenu Targowiska Miejskiego przy ul. Rybackiej 39a w Żaganiu:
kontener KP-7 – 18 wywozów / rok,
4.4 z terenu bazy zakładu przy ul. Miodowej 23 w Żaganiu:
kontener KP-7 – 20 wywozów / rok – odpady komunalne,
kontener KP-7 – 6 wywozów / rok – gruz,
pojemnik 1100 litrów – 10 wywozów / rok – odpady komunalne,
4.5 z terenu nieruchomości przy ul. Bema 15 w Żaganiu:
pojemnik 1100 litrów – 52 wywozów / rok – odpady komunalne,
UWAGA! Podane ilości wywozów są wartościami szacunkowymi, w związku z tym Wykonawca
zobowiązany jest do dokonywania odbioru odpadów w każdej (mniejszej lub większej)
ilości.
Rozdział 4
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.

Usługi w ramach przedmiotu zamówienia a (tj. z cmentarza komunalnego przy ulicy
Kożuchowskiej w Żaganiu, z Cmentarza Parafialnego przy ulicy Podgórnej w Żaganiu, z
Targowiska Miejskiego przy ulicy Rybackiej 39a w Żaganiu, z bazy zakładu przy ulicy
Miodowej 23 w Żaganiu, z nieruchomości przy ulicy Bema 15 w Żaganiu) będą świadczone w
następującym okresie: tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.,
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2.

Miejsce wykonania zamówienia – tereny nieruchomości administrowane przez Zamawiającego
tj. cmentarz komunalny przy ulicy Kożuchowskiej w Żaganiu, Cmentarz Parafialny przy ulicy
Podgórnej w Żaganiu, Targowisko Miejskie przy ulicy Rybackiej 39a w Żaganiu, baza zakładu
przy ulicy Miodowej 23 w Żaganiu, nieruchomości przy ulicy Bema 15 w Żaganiu.

Rozdział 5
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
POSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.1
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
5.2. Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej
- określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
5.2.2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5.2.3. 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.
5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5.2.5.Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu
5.3.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ.,
jeżeli :
- posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 9b i art. 9c ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250
ze.zm.),
- posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych oraz odpadów
komunalnych niebezpiecznych wdane przez właściwego starostę, lub posiadają wpis
do rejestru opisany w art. 49 ust.7 ust.1 ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z
2013, poz.21 z póz. zm. )
- posiada aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych oraz odpadów
komunalnych niebezpiecznych wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce
zbierania odpadów, opisane w art. 41 ust.1 lub art. 232 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz.21 z późn. zm.);
.
5.3.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ.,
jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
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działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00
zł.
5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w
pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej:
a) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych,
b) dwoma pojazdami o pojemności załadunkowej min. 6,5m3,
c) jednym samochodem specjalistycznym wyposażonym w urządzenie do
mycia i dezynfekcji pojemników lub co najmniej jednym urządzeniem przenośnym
przeznaczonym do tych czynności,
5.3.4. 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.
5.3.5. 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.
5.3.6. 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.
5.3.7. 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.
5.3.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
którym mowa w pkt 5.3.4. SIWZ, 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:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w pkt pkt 5.3.2. oraz 5.3.3. SIWZ.
5.3.9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może
żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
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5.3.10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 6.5.
5.3.11. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.5.
SIWZ, 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 Pzp.
5.4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
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. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
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);
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 pkt 5.4. ppkt 2 SIWZ;
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;
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 który zataił te informacje lub
nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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) 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;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
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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 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,
1618 i 1634), 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.
5.5.Oferte wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Rozdział 6
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, określonego
w pkt. 5.3.1 zamawiający żąda od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę do złożenia
następujących dokumentów :
- aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, o którym mowa w art. 9b i art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze.zm.),
- aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych
niebezpiecznych wdane przez właściwego starostę, lub posiadają wpis do rejestru
opisany w art. 49 ust.7 ust.1 ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.21 z
póz. zm. )
- aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych
niebezpiecznych wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania
odpadów, opisane w art. 41 ust.1 lub art. 232 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz.21 z późn. zm.).
6.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub
finansowej określonego w pkt 5.3.2. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy który złożył
najkorzystniejszą ofertę dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjna określoną przez Zamawiającego.
6.2.1.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.
6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę
:
a) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie
do dysponowania tymi zasobami;
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6.4. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela
A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
6.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w
postepowaniu
2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
4) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
6.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.7. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
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. Przepisu 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.
6.8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24
ust. 8 Pzp.
6.9. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 6.5. SIWZ.
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6.10. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.5. SIWZ
( oświadczeń), 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 Pzp.
Rozdział 7
ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEN I DOKUMENTÓW ORAZ WYBORU OFERTY
7.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik do SIWZ.
7.2. 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, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o
którym mowa w pkt 7.1. SIWZ.
7.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te musi potwierdzać
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.
7.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli
zamawiający posiada oświadczenia lub 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).
7.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
7.6. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Na podstawie art. 24aa ust. 1
Pzp zamawiający w pierwszej kolejności dokona badania ofert w celu ustalenia, czy złożona oferta
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 Pzp, a następnie dokona oceny ofert w oparciu o
opis kryteriów oraz ich wagi i sposobu oceny ofert, określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Po dokonaniu oceny ofert zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp przed
udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez
oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz o brak podstaw
wykluczenia.
7.7. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
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7.8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w § 2, 5 i 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w
jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - dalej zwanego
„rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.”, 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.
7.9. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2,
5 i 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu
zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile
są one aktualne.
7.10. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca
na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
7.11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż
oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości.
7.12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.13. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez
oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw
wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
7.14. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.15. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7.16. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
7.17. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
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uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Rozdział 8
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMNETOW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
8.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z
wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z
2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
8.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8.3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i zakresie procedury przetargowej:
Kazimierz Zagórniak w godz. 7.30 – 14.00 od poniedziałku do piątku,
faks /68/ 478 77 12, e-mail: sekretariat@zgm.zagan.pl
8.4. Zamawiający nie dopuszcza – w zakresie przedmiotu zamówienia - porozumiewania się z
wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

Rozdział 9
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
9.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 13 000,00 zł. (słownie czternaście tysięcy
złotych ).
9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art.
45 ust. 6 Pzp:
a) pieniądzu,
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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
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9.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać
bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta
do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:
1) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
2) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BZ WBK S.A. I O/ Żagań 36 1090 2558
0000 0006 4000 0058. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się
złożyć wraz z ofertą.
9.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli
wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed
upływem terminu składania ofert).
9.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45
ust. 6 pkt 2-5 Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą.
9.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN
wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
9.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp i kwota
wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na
PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
9.10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których
mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że
wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na „Wywóz odpadów komunalnych”
9.11. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka
form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
9.12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet należnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział 10
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
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10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
10.2. 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.
10.3.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie
wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.
Rozdział 11
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
11.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza
składania oferty w postaci elektronicznej.
11.2.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Dokumenty

11.3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.4. Ofertę należy złożyć na załączonym przez Zamawiającego formularzu oferty (załącznik nr 1).
11.5. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą żądane wstępne oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
11.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
11.7.

Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

11.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
11.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w
ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie
poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
11.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed
upływem terminu otwarcia ofert.
11.11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
11.12. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne
opakowanie musi zawierać oznaczenie:
Oferta złożona w przetargu nieograniczonym pn. „Wywóz odpadów komunalnych”. Nie
otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
11.13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
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11.14. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje.
Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym
opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym pn. „Wywóz
odpadów komunalnych”. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść
oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy.
11.15. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia,
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej
kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym pn. „Wywóz odpadów
komunalnych”. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.
11.16. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być
one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W
takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą
tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego
adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w jego ofercie.
11.17. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Rozdział 12
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej
w Żaganiu, ul. Miodowa 23 (sekretariat), w pokoju nr 12 w terminie do 18 lipca 2017 roku, do
godziny 1200 (czasu miejscowego).
12.2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 18.07.2017 r. o godz. 12.15 w siedzibie
Zamawiającego (świetlica - hol na parterze), wskazanej w pkt 12.1 niniejszego rozdziału
12.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego.
Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według
kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia.
12.4. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty otwierane
będą w pierwszej kolejności.
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12.5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną
otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty.
12.6. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji – jeżeli był wymagany, i
warunków płatności zawartych w ofertach.
12.7. W postępowaniu zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po
terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
Rozdział 13
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
13.1 Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z umowy tj. wszystkie
koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami SIWZ i uwzględniać
cały zakres przedmiotu zamówienia (w tym podatki i narzuty, wynagrodzenia pracowników oraz
koszty dojazdu, narzędzi i sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, koszty
opłat za przyjęcie odpadów na składowisko). Cena będzie obowiązywać w okresie ważności
umowy i nie ulegnie zmianie.
13.2 Cena musi być wyliczona i wynikać z wypełnionego formularza specyfikacji cenowej (zgodnie
ze wzorami w nim zapisanymi) – załącznik nr 2 do SIWZ.
13.3 Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi zostać wpisana w formularz ofertowy –
załącznik nr 1 do SIWZ.
13.4 Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
13.5 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
13.6 Jeżeli Wykonawca przy określaniu ceny oferty stwierdzi brak jakiegoś elementu w opisie
przedmiotu zamówienia lub w załączonych do SIWZ dokumentach, który nie pozwoli na
prawidłową realizację zamówienia, winien powiadomić Zamawiającego o konieczności
wprowadzenia do dokumentacji przetargowej takiego dodatkowego elementu najpóźniej na 3 dni
przed terminem składania ofert.
13.7 Wszelkie rabaty i upusty powinny być uwzględnione już w cenie ofertowej.
13.8 Ceną, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, będzie łączna
cena brutto łącznie z podatkiem VAT.
13.9 Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo,
podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie
13.10 Przed ustaleniem łącznej ceny brutto za cały zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca
powinien:
- dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia;
- uzyskać wszystkie niezbędne do sporządzenia oferty informacje, mające wpływ na
prawidłowe ustalenie łącznej ceny brutto realizowanego zamówienia.
.
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13.11 Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp 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 prowadzić do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, której świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku
Rozdział 14
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
14.1 Zamawiający dokona wyboru oferty osobno w odniesieniu do każdej z trzech części zamówienia
spośród ofert wniesionych w terminie i spełniających co do treści wymagania określone
niniejszą SIWZ. Oferty wniesione po terminie Zamawiający bez ich otwierania niezwłocznie
zwróci Wykonawcom
14.2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą:
14.2.1 cena oferty – 60 %
14.2.2 termin odbioru odpadów – 30 %
14.2.3 termin płatności faktury – 10 %
łącznie: 100 %
Dla każdego z kryteriów wyszczególnionych w pkt. 14.2.1 – 14.2.3 ustala się punktację od 0 do
10.
Cena oferty (PC) : punkty przydzielane będą w zależności od zaoferowanej przez
Wykonawcę ceny według poniższego wzoru:
Cb – Cn
PC = (1 - -----------------) x 10 x 0,60
Cn
gdzie:
PC – otrzymane punkty
Cb – cena badanej oferty
Cn – cena oferty o najniższej cenie spośród złożonych ofert
10 – maksymalna ilość punktów do uzyskania
0,60 - współczynnik wagi kryterium
Ad. 14.2.1

Termin odbioru odpadów (PO): punkty przydzielane będą w zależności od
zaoferowanego przez Wykonawcę terminu odbioru odpadów liczonego od momentu
zgłoszenia, w następujący sposób:
a) do 24 godzin – 10 pkt
b) do 48 godzin – 0 pkt
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego
kryterium.
Zgodnie z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia termin 48 godzin jest terminem ostatecznym
na odbiór przez Wykonawcę odpadów. Zaproponowanie terminu dłuższego niż 48 godzin, będzie
stanowić niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia i podstawę do odrzucenia oferty.
Ad. 14.2.2

Ad.14.2.3

Termin płatności faktury (PF): punkty przydzielane będą w zależności od
zaoferowanego przez Wykonawcę terminu płatności liczonego od dnia dostarczenia
faktury Zamawiającemu, w następujący sposób:
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Termin płatności
do 7 dni
8 do 14 dni
15 do 21 dni
powyżej 21 dni

Punkty
0
2
5
10

Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego
kryterium.

14.3

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów
wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach (PC + PO + PF).

14.4

Jeżeli nie można wybrać 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 wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Rozdział 15
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
15.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o :
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejsce 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, powodach odrzucenia oferty,
3)unieważnieniu postepowania,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15.2. Zamawiający udostępnia informację o której mowa w punkcie 15.1. podpunkt 1 na stronie
internetowej.
15.3. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę
wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana.
15.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało
przesłane w inny sposób.
15.5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przez upływem terminu o
którym mowa w punkcie 15.4. jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
15.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
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ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia zamówienia.
Rozdział 16
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
wniesienia – przed zawarciem umowy - zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział 17
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY , KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI UMOWY, wzór umowy
17.1. Szczegółowa realizacji przedmiotu zamówienia zawarta jest we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik do SIWZ.
17.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
17.3. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.
17.4. Wykonawcy, występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
17.5. Zmiana umowy
Zamawiający zakazuje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, chyba że zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są
istotne;
17.6. Zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.
17.7. Zmiany dokonane z naruszeniem punktu 17.5 podlegają unieważnieniu, a na miejsce
unieważnionych wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
Rozdział 18
POUCZENIE O
WYKONAWCY W
PUBLICZNEGO

ŚRODKACH OCHRONY
TOKU POSTĘPOWANIA

PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

18.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a)określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
18.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
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18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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.
18.4. 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.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
18.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Pzp.
18.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
18.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na
korzyść jednej ze stron.
18.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
18.10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny
od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
18.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają
zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.
Rozdział 19
INFORMACJA ODNOŚNIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Rozdział 20
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
Rozdział 21
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INFORMACJA ODNOŚNIE PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH NA PODSTAWIE
ART. 67 UST.1 PKT. 6
Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego możliwości
udzielania zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Rozdział 22
INFORMACJA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Rozdział 23
ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO
e-mail: sekretariat@zgm.zagan.pl
www.zgm.zagn.pl
zgmzagan.bip.gov.pl

Rozdział 24
INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w
walucie obcej. Walutą obowiązującą w niniejszym postępowaniu jest: PLN
Rozdział 25
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM ZASTOSOWANIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje w przedmiotowym postępowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Rozdział 26
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Rozdział 27
IFORMACJA Z ZAKRESU ART. 29 UST.3a USTAWY PZP ( ZATRUDNIENIE NA
PODSTAWIE UMOWY O PRACE OSOB WYKONUJĄCYCH WSKAZANE PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REAZLIACJI ZAMÓWIENIA )
27.1. Zamawiający, w zakresie wymagań zatrudnienia przez wykonawcę (lub podwykonawcę) , w
myśl art. 22 paragraf 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę co najmniej 8 osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w tym
co najmniej 1 osobą o charakterze koordynatora usług odpowiedzialnego za organizację, nadzór oraz
zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, posiadającego co najmniej wykształcenie średnie
oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w tym zakresie, co najmniej 5 osobami na
stanowiskach robotniczych, co najmniej 2 osobami na stanowiskach robotniczych z wymaganymi
kwalifikacjami (potwierdzonymi zaświadczeniami lub świadectwami ukończenia odpowiednich
kursów tj. Kierowcy samochodów specjalistycznych posiadających prawo jazdy kategorii C.
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27.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy w zakresie spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę wymaganej liczby osób.
Zamawiający jest uprawniony do żądania złożenia stosownych oświadczeń i dokumentów na
potwierdzenia spełnienia warunku zatrudnienia; żądania złożenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości
w zakresie potwierdzenia spełnienia warunku zatrudnienia osób; przeprowadzenia kontroli na miejscu
wykonywania świadczenia.
27.3. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, przedłoży
zamawiającemu w wyznaczonym terminie, wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcę wymaganej
minimalnej liczby osób:
- oświadczenie wykonawcy 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 prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osób oraz podpisu osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię
umowy/Umów o prace osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie. 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;
- 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.
27.4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na postawie umowy o pracę
traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osób wykonujących zamówienie.
27.5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia osób świadczących usługi na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 100 zł. za dzień za każdą osobę poniżej liczby wymaganych pracowników
świadczących usługi na podstawie umowy o pracę .
Rozdział 28
INFORMACJA ODNOŚNIE PODWYKONAWCÓW
28.1.Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia
Podwykonawcom. W takiej sytuacji Wykonawca wskazuje w ofercie część zamówienia, którą
zamierza powierzyć Podwykonawcy i podaje nazwę/firmę Podwykonawcy. .
28.2. W przypadku braku podwykonawców:
Wykonawca oświadcza, że wykona zamówienie samodzielnie.
Wykonawca w ofercie nie zadeklarował uczestnictwa podwykonawców przy realizacji zamówienia co
oznacza, że na dzień zawarcia umowy nie przewiduje takiego sposobu realizacji przedmiotu
zamówienia.
28.3. Udział Podwykonawcy
Wykonawca oświadcza, że powierzy część zamówienia podwykonawcom.
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W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcy:
1) Zakres prac podlegających wykonaniu przez podwykonawców określony jest na dzień
zawarcia umowy – w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy.
Wykonawca zapewnia przy tym, że w realizacji prac, o których mowa powyżej
uczestniczyć będą wyłącznie osoby posiadające niezbędne do wykonania umowy
uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za działania i zaniechania podwykonawców
Wykonawca odpowiada jak za działanie i zaniechania własne;
2) Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za jakość i terminowość prac objętych
przedmiotem umowy;
3) Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, będzie obowiązany do
przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo.
4) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
28.4. Po wykonaniu przedmiotu umowy i jej odbiorze Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu własną fakturę i fakturę wystawioną przez Podwykonawcę wraz z dowodem zapłaty
należności wynikającej z tej faktury dla Podwykonawcy. W przypadku niezapłacenia należności dla
Podwykonawcy- Wykonawca wyraża zgodę na zapłacenie tej faktury przez Zamawiającego. W takim
przypadku Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z jego faktury w wysokości
pomniejszonej o tę część wynagrodzenia, która została zapłacona Podwykonawcy.
Rozdział 29
ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
Niniejsze postępowanie przetargowe zakończone zostanie z chwilą zawarcia umowy z wybranym
Wykonawcą lub gdy postępowanie zostanie unieważnione

Żagań 03 lipca 2017r.
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