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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Gmina Lasowice Wielkie
46-282 Lasowice Wielkie 99A
Tel. 77 417 54 70 Faks: 77 417 54 91

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej
dalej Pzp.
III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odebranych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lasowice Wielkie
odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów komunalnych gromadzonych
w sposób selektywny tj. papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne z 13 sołectw:
Lasowice Wielkie, Lasowice Małe, Jasienie, Chudoba, Wędrynia, Gronowice,
Chocianowice, Ciarka, Trzebiszyn, Oś, Szumirad, Laskowice, Tuły, oraz odbiór
i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w sposób selektywny tj. papier i tektura,
szkło, tworzywa sztuczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji
(bio-kuchenne) z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz
wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego
na
terenie
Gminy
Lasowice
Wielkie
w
miejscowości
Trzebiszyn,
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
CPV:

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami
90511000-2

- Usługi wywozu odpadów

90512000-9

- Usługi transportu odpadów

90513100-7

- Usługi wywozu odpadów
gospodarstw domowych

pochodzących

z

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w roku 2015:
854,94 Mg - zmieszane odpady komunalne,
48,87 Mg – papier i tektura,
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69,19 Mg – szkło,
57,43 Mg – tworzywa sztuczne,
43,05 Mg – odpady wielkogabarytowe,
13,37 Mg – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
66,60 Mg – odpady budowlane i rozbiórkowe.
Ilość odpadów podana powyżej jest orientacyjna i wynika ze sprawozdań oraz
dokumentów (kart przekazania odpadów wraz z dokumentami ważenia) za rok 2015.
Dane zostały podane w celu sporządzenia oferty.
Do ustalenia całkowitej szacunkowej wartości zamówienia Zamawiający przyjmuje na
okres zawarcia umowy odbiór i zagospodarowanie odpadów w ilości odpowiadającej
ilości odpadów komunalnych wytworzonych w 2015 r.
Uwaga: Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Gminy
Lasowice Wielkie celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka
wykonania zamówienia oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne
do rzetelnego przygotowania oferty.
Wykonawca wskaże w ofercie instalacje, w szczególności regionalne instalacje do
przetwarzania odpadów komunalnych, do których jest obowiązany przekazać
odebrane odpady.

2. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych odpadów komunalnych.
Wykonawca ma obowiązek:
- przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych
odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w obowiązujących
przepisach prawa,
- przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów
komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych określonych dla Północnego Regionu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi wskazanych w uchwale w sprawie
wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata
2012-2017” oraz jej zmianach.
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3. Słowniczek pojęć:
Odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach
domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady
niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców
odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne
pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane
czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich
właściwości,
Selektywne zbieranie – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany
strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje
jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi
samymi cechami,
Region gospodarki odpadami komunalnymi - stanowi obszar sąsiadujących ze
sobą gmin liczących łącznie co najmniej 150 tys. mieszkańców i obsługiwany
przez instalacje, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach; regionem
gospodarki odpadami komunalnymi może być również obszar gminy liczącej
powyżej 500 tys. mieszkańców. Podział na regiony gospodarki odpadami
komunalnymi wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu zawierają
Wojewódzkie Plany Gospodarki Odpadami,
Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych - zakład
zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania
i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego co najmniej przez 120 tys.
mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której
mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, w tym wykorzystujący nowe
dostępne technologie przetwarzania odpadów lub zapewniający:
a) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i
wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w
całości lub w części do odzysku, lub
b) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów
oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków
wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach
odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji
dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) , lub
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c) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres
nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji
do
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania
zmieszanych
odpadów
komunalnych.
4. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności z:
a) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 250),
b) Planem Gospodarki Odpadami Województwa Opolskiego na lata 2012-2017
przyjętym Uchwałą Nr XX/271/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia
28 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami
Województwa Opolskiego na lata 2012-2017” oraz jej zmianami,
c) Uchwałą Nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia
2012 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Opolskiego na lata 2012-2017 oraz jej zmianami
d) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.
21 z późn. zm.),
e) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.
U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.),
f) obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Lasowice Wielkie wprowadzonym uchwałą Rady Gminy Lasowice Wielkie w
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Lasowice Wielkie
g) Rozporządzeniem 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),
h) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645),
i) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie
poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania
tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676),
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j) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów
sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach
ciekłych oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 630).
Liczba gospodarstw domowych: ok. 1850.
5. Zamówienia częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
1. Data rozpoczęcia: od dnia 01.01.2017 r.
2. Data zakończenia: do 31.12.2017 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

SPOSOBU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp :
1.1 uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę:
- wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lasowice Wielkie,
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zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach,
1.2 wiedza i doświadczenie,
Wykonawca musi wykazać się wykonaniem, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie dwoma zamówieniami (2 usługi) w zakresie odbioru
odpadów komunalnych zmieszanych o ilości co najmniej 700 Mg każda oraz
dwoma zamówieniami (2 usługi) w zakresie odbioru odpadów komunalnych
segregowanych (papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło) o ilości co najmniej
150 Mg każda.
W przypadku wykazania kilku usług na ilości mniejsze niż wymagane warunek
zostanie uznany za niespełniony.
1.3 potencjał techniczny,
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje, co najmniej
następującymi środkami technicznymi:
1.3.1. bazą magazynowo – transportową, która;
1) spełnia wymogi 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),
2) jest wyposażona w legalizowaną najazdową wagę samochodową – w
przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów.
1.3.2. pojazdami i urządzeniami 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. z 2013 r. poz. 122):
1) dwoma samochodami specjalistycznymi bezpylnymi (śmieciarka)
dostosowanymi do odbioru odpadów zmieszanych zbieranych
w pojemnikach od 110 l do 1100 l lub workach od 80 l do 120 l,
zabezpieczonych przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz
wyposażonych w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały
wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania,
2) dwoma samochodami specjalistycznymi dostosowanymi do odbioru
selektywnie zebranych odpadów komunalnych w pojemnikach od 110 l
do 1100 l lub workach od 80 l do 120 l zabezpieczonych przed
wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonych w sprzęt
do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane w trakcie ich
odbioru,
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3) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
UWAGA:
1) Pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia muszą być trwale i
czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i
numerem telefonu.
2) Pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia muszą być
wyposażone na koszt Wykonawcy w system:
- monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego,
umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych
o położeniu i miejscach postoju.
- czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów
umożliwiający weryfikację tych danych.
1.4. osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego
oświadczenia (zał Nr 4 do SIWZ).
1.5.

sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 250.000 zł.

1.6.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Zobowiązanie musi wskazywać przekazane zasoby, w szczególności informacje
dotyczące:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów
wykonywaniu zamówienia,

innego

podmiotu,

przez

Wykonawcę,

przy

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału przy wykonywaniu zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2 b
ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą
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wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
1.7 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.
1.8. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia warunki wymienione w punktach od 1.1 do 1.5 Wykonawcy mogą
spełniać łącznie, a warunek o którym mowa w pkt. 1.7 musi spełniać każdy z uczestników
wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum).
1.9 Potwierdzeniem spełnienia warunków będzie złożenie dokumentów i oświadczeń
o których mowa w rozdziale VI. Z treści złożonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać
spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
1.10. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu
na podstawie złożonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Nie spełnienie chociażby
jednego z warunków postawionego w niniejszej SIWZ skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.
1.11

Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

VI. WYKAZ
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW,
JAKIE
MAJĄ
DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
W
CELU
POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca składa do oferty
następujące dokumenty:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi Zał. Nr
4,
1.2. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lasowice
Wielkie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
1.3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
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wykonane (Zał. Nr 6), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww.
poświadczenia.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi
wskazane w wykazie (zał. Nr 6) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
1.4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych - potencjału
technicznego dostępnego Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami zgodnie z warunkiem
opisanym w rozdziale V pkt.1.3. (zał. Nr 7),
1.5. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców (Lider) albo wszyscy ci
wykonawcy wspólnie. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2
ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, lub osobę
upoważnioną :
2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Zał. Nr 5).
2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
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2.3 Aktualne

zaświadczenie
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

2.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 2 składa;
ppkt. 2.2-2.4 dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania potwierdzające, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione odpowiednio nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawione w terminach jak wyżej.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.
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3. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej (Zał. Nr 8).
4. Dodatkowo na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
4.1.

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany (Zał. Nr. 3)

4.2.

Projekt umowy- parafowany przez wykonawcę (Zał. Nr 2)

4.3.

Oryginał pełnomocnictwa osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub
innych dokumentów.

4.4.

Dowód wniesienia wadium.

5. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, musi ona spełniać następujące warunki:
5.1. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy.
5.2. Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie wymaga podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
5.3. Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. 2 dla
każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22ust.1
ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.
26 ust.2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to
zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w rozdziale VI pkt. 2 SIWZ.
VII.

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

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem na Nr 77 417 54
91 lub drogą elektroniczną na adres ug@lasowicewielkie.pl zastrzeżeniem pkt. 3.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
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oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz
pełnomocnictwa.
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres
elektroniczny podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba że wykonawca
wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku,
zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt 4 oświadczy, iż ww.
wiadomości nie otrzymał.
6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Urząd Gminy Lasowice Wielkie
46-282 Lasowice Wielkie 99A
Fax: 77 417 54 91;
e-mail: ug@lasowicewielkie.pl
7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
imię
i
nazwisko:
faks. 77 417 54 91

Diana

Sumisławska,

tel.

77 417

54

86,

e-mail: ug@lasowicewielkie.pl
w godzinach pracy Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
VIII.

FORMA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW

Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do
podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem" oraz datą.
Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane
przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia w oryginale
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
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W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z
oryginałem przez te podmioty.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą złożyć wspólnie (spełnianie warunków, które
stawia Zamawiający Wykonawcom w postępowaniu ocenia w stosunku do konsorcjum jako
całości).
Konsorcjum ma obowiązek ustanowić swojego pełnomocnika. Zamawiający będzie się
kontaktować z Pełnomocnikiem w sprawach dotyczących wszelkiej korespondencji oraz
rozliczeń.
W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne
Zamawiający może zwrócić się o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych
w niniejszej specyfikacji sposobów.

IX. WYJAŚNIENIA TREŚCI
ZAMÓWIENIA:

SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH

WARUNKÓW

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, z przekazanym pisemnie, faksem lub
drogą elektroniczną wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie
niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie
na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom
postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej
(www.bip.lasowicewielkie.pl w zakładce Przetargi), pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz
umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.bip.lasowicewielkie.pl w
zakładce Przetargi).
Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
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2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienie i ustalenia, w tym
zmiany terminów przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone
zostaną na stronie internetowej www.bip.lasowicewielkie.pl.
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany terminów, jak
również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną
częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy
składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany
treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas
niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”,
przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie
zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub
ust. 2 Pzp.
6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o
zmianie treści ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”
zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej www.bip.lasowicewielkie.pl.
X. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych).
2. Wnosząc lub wpłacając wadium przetargowe należy je oznaczyć tytułem „Wadium w
przetargu nieograniczonym – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy
Lasowice Wielkie.”
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie:
- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy 08 8890 1053 0000 1094 2007
0003 z adnotacją „wadium – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy
Lasowice Wielkie”,
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- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym,
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r, poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240)
w terminie: 26.04.2016 r., sposób przekazania: Urząd Gminy Lasowice Wielkie,
46-282 Lasowice Wielkie 99A, pok. Nr 1 Sekretariat.
4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin
uznania na rachunku Zamawiającego.
5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa Zamówień Publicznych zawarte
w art. 45 i 46.
6. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji
form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego
oferta podlegać będzie odrzuceniu.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, od upływu terminu
składania ofert, tj. od dnia 26.04.2016 r.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca może przedłużyć termin
zawiadamiając o tym Zamawiającego.

związania

ofertą

samodzielnie,

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
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dotyczy jedynie
najkorzystniejsza.
XII.

wykonawcy,

którego

oferta

została

wybrana

jako

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Przygotowanie oferty:
Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym.
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.
Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być
dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez
wykonawcę.
Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia
pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i
inne dokumenty, o których mowa w niniejszej specyfikacji.
Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone
w tych dokumentach.
Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów
dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez
wykonawców lub przez pełnomocnika ustanowionego, zgodnie z zapisami art. 23 ust.
2 ustawy Pzp.
Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub
parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności
każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc powinny być
parafowane przez wykonawcę.
Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę.
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o uzyskanie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do
reprezentowania
w
postępowaniu
i
zawarcie
umowy,
a
pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z
wymogami ustawowymi, podpisanych przez prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinna być
podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez
upoważnionego przedstawiciela.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie
wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem
umowy zamawiający zarządza w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej
współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czy
termin na jaki została zawarta nie może być krótszy niż okres realizacji zamówienia.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)” i
dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym
przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje
alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
Sposób zaadresowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w
sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
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2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do
Zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji i opatrzone
nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
„Oferta na usługę pn. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy
Lasowice Wielkie”
nie otwierać przed 26.04.2016 r. godz. 12.00
3) W przypadku braku w/w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
zdarzenia mogące wynikać z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie
oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty
pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z
nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub brak którejkolwiek z
wymaganych informacji
XIII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty należy składać do dnia 26.04.2016 r. do godz. 12.00 w siedzibie
Zamawiającego: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A
w pok. Nr 1 (Sekretariat). Termin otwarcia ofert: 26.04.2016 r. o godz. 12.10,
miejsce otwarcia: siedziba Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Sala Narad
– pokój nr 04 na parterze.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub
wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
4. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę przed
upływem terminu do składania ofert. W tym przypadku wszelkie prawa
i obowiązki zamawiającego i wykonawców, uprzednio odnoszące się do
wcześniejszego terminu składania ofert, odnoszą się do nowego terminu składania
ofert.
5. Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert, zawierający informacje zgodne
z art. 96 ustawy Pzp.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Wykonawca w Formularzu oferty poda cenę ofertową brutto za wykonanie
wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia w terminie realizacji
zamówienia tj. za cały okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia
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31.12.2017 r. (ryczałt miesięczny brutto x 12 miesięcy) – cena za całość
przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.
2. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego
podatku VAT.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za 1 miesiąc świadczenia usługi
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Cena za 1 miesiąc
świadczenia usługi musi obejmować wszystkie koszty poniesione przez
Wykonawcę wynikające z przedmiotu zamówienia i jest ceną ryczałtową w
rozumieniu art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).
4. Cena za 1 miesiąc świadczenia usługi określona przez Wykonawcę w ofercie
zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała zmianie.
5. Cena za 1 miesiąc świadczenia usługi określona przez wykonawcę pozostanie
stała w okresie realizacji umowy nie będzie podlegała waloryzacji za wyjątkiem
ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia „Formularza oferty” i określenia
w nim:
- ceny ryczałtowej brutto za 1 miesiąc świadczenia usługi odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych,
- ceny ryczałtowej brutto za całość przedmiotu zamówienia,
Cenę brutto za realizację całego zamówienia należy obliczyć postępując zgodnie z
poniższą tabelą:
Ryczałt miesięczny brutto (z
uwzględnieniem wszystkich
elementów wynikających z
przedmiotu zamówienia):

Liczba miesięcy, w jakich
Wykonawca będzie świadczył usługę
(Wykonawca zrealizuje usługę objętą
przedmiotem zamówienia w terminie
od dnia
01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.)

Cena brutto za
realizację całego
zamówienia
(kolumna 1 x kolumna
2)

Stawka podatku
VAT (%)

1

2

3

4
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7. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć
wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu
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zamówienia, określone w SIWZ oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także
ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
8. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z
rachunkowych, dokonanych poprawek,

uwzględnieniem

konsekwencji

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty –
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
9. Wykonawca może na piśmie nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia. W takim przypadku Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty zgodnie z art. 89 ust. 1
pkt. 7 ustawy Pzp.

XV.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 95%, termin płatności – 5%.

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium
ceny brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia obliczonej przez
wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami określonymi
w rozdziale XIV SIWZ oraz kryterium termin płatności.
Oferty spełniające powyższe warunki zostaną ocenione przez zamawiającego
w oparciu o następujące kryteria oraz odpowiadające im znaczenie:

Lp.

Kryterium

Waga kryterium

Punktacja

1

Najniższa cena

95 %

95 pkt

2

Termin płatności

5%

a) termin płatności faktur 30 dni –
zostanie przyznanych 5 pkt
b) termin płatności faktur poniżej 30
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dni – zostanie przyznanych 0 pkt

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz
uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

4. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium
w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do
drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym
ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

w przypadku kryterium ceny:
C min
Wpc = -------------------------------- x 95
C bad.
Wpc

-

wartość punktowa za oferowaną cenę

C min.

-

wartość oferty z najniższą ceną brutto

C bad.

-

wartość ceny badanej oferty brutto

w przypadku kryterium termin płatności:

punkty będą przyznawane na zasadzie:

Pbad
Wptp = ---------------------- x 5
Ptn
Wptp – wartość punktowa za oferowany termin płatności
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Pbad – punktacja oferty badanej
Ptn – wartość punktowa za najdłuższy oferowany termin płatności

Ostateczna ilość punktów dla danej oferty:

Ilość pkt dla danej oferty = Wpc + Wptp

Max 100 pkt

5. Wynik – oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy,
którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

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

1. Wszyscy wykonawcy zostaną niezwłocznie powiadomieni o wyborze oferty,
2. Wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu
podpisania umowy. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia
publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną lub w terminie
10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z
uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz
danych zawartych w ofercie.
4. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą
ofertę.
5. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi
wykonawców o:
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- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i
nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączna punktację,
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY.

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 7 % całkowitej ceny ofertowej brutto podanej w ofercie. Wykonawca
wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w
kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy zamawiającego 08 8890 1053 0000 1094 2007 0003. Wniesienie
zabezpieczenia w pieniądzu na rachunek bankowy wskazany
przez
zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego
kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w
sprawie zamówienia publicznego).
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4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt. 2, musi wynikać
bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego (na jego rachunek
bankowy) kwoty stanowiącej 7 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie
wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w
sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę.
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu,
Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, 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.
1. Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik
Nr 2 do niniejszej specyfikacji.
2. Umowa zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian
wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany stawki
podatku od towarów i usług.
3. Parafowany projekt umowy należy załączyć do oferty przetargowej jako
akceptacja jego treści i warunków.
XIX.

POUCZENIE
O
ŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcom, a także innym
osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

XX.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załącznik Nr 1

– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2

- Projekt umowy

Załącznik Nr 3

- Formularz ofertowy
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Załącznik Nr 4

– Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Prawo
zamówień publicznych

Załącznik Nr 5 i 5.1
– Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy
Prawo zamówień publicznych
Załącznik Nr 6

– Wykaz usług dotyczących odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych zrealizowanych/realizowanych w ciągu
ostatnich 3 lat

Załącznik Nr 7

– Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu
technicznych dostępnych Wykonawcy,

Załącznik Nr 8

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej/informacja o tym, że wykonawca nie należy do
grupy kapitałowej

i

urządzeń

Załącznik Nr 9 – Wzór zobowiązania
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