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GPR-271.5.2014                                                                              Tczów ,10 grudnia  2014 r.  

 

 

 

 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 
na zadanie pn 

 

 

   ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych   na terenie  Gminy 

Tczów ,, 
 

 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego dla wartości szacunkowej zamówienia niższej od równowartości kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r 

Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 984  z późn. zm./ 

 

 

 

 

 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ  

CPV: 

90511000-2 Usługi wywozu odpadów 

90512000-9 Usługi transportu odpadów 

90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

90533000-2 Usługi zagospodarowania odpadów 

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów 

 

 

 

                                                                                                                 Zatwierdzam:  

                                                                                                                       Wójt  

                                                                                                           /-/Andrzej Wolszczak  
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1. ZAMAWIAJĄCY 

 

Gmina Tczów  

26-706 Tczów  

NIP-811-17-14-505 

REGON. 670 22 40 31 

 

PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: 

 

Urząd  Gminy  

26-706 Tczów 

woj. mazowieckie  

tel/fax: (48)676 80 22, e-mail: gmina@tczow.pl 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień 

publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 984 z późn. zm./ 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie 

Gminy Tczów, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie 

z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2012 r, poz. 391z póż.zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, 

przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku 

w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 

2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023 z załącznikami oraz przepisami Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tczów.   

Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru odpadów ze: szkół, bibliotek i przedsiębiorstw 

prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy , a także nieruchomości 

niezamieszkałych (mają one obowiązek zawrzeć umowy indywidualnie na odbiór odpadów). 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

CPV: 

90511000-2 Usługi wywozu odpadów 

90512000-9 Usługi transportu odpadów 

90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

90533000-2 Usługi zagospodarowania odpadów 

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów 

 

3.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 

01.01.2015 do dnia 31.12.2015 r.  

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 

22 ust. 1 ustawy PZP dotyczące: 

 

5.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

Wykonawca winien wykazać, że posiada:  

- wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Tczów, o 

którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 

- wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wymaganego zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, oraz 

- decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 

komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

21). 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada 

uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

5.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub 

wykonuje główne usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych, w tym: 2 usługi, z których każda była wykonana lub jest 

wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy i które to usługi 

obejmowały odbiór odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 500 Mg i 

obejmowała odbiór odpadów z obszaru zamieszkałego przez min 5000 osób. 

Uwaga: 

1) Zamawiający stawiając powyższy warunek udziału w postępowaniu ,skorzystał z 

możliwości wynikającej z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 

2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 

oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane poprzez: 

- określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie tj. 

głównych usług rozumianych przez Zamawiającego jako usługi polegające na odbieraniu 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

- wskazanie usług, dla których Zamawiający wymaga załączenia do oferty dowodów, 

potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj. 2 usług, 

opisanych w pkt. 5.1.2 SIWZ; 

2) Zamawiający uzna, że powyższy warunek udziału w postępowaniu jest spełniony a 

Wykonawca gwarantuje należyte wykonanie udzielanego zamówienia, gdy wszystkie 
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wykazane przez Wykonawcę usługi wykonał lub wykonuje należycie; Dla każdej pozycji 

wykazu należy załączyć dokumenty, z których będzie wynikało, że usługi te zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie,  

3) W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać łączną masę odpadów komunalnych 

odebranych przed upływem terminu składania ofert; 

4) Pod pojęciem „odpady komunalne” należy rozumieć 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. 

 

5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: 

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej niżej 

wymienionym sprzętem: 

a) co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych z funkcją 

kompaktującą o pojemności zabudowy co najmniej 25 m³ oraz spełniającymi normę emisji 

spalin co najmniej EURO IV lub równoważną, 

b) co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych zbieranych 

selektywnie  bez funkcji kompaktującej o ładowności co najmniej 5 t oraz spełniającymi 

normę emisji spalin co najmniej EURO IV  lub równoważną, 

c) co najmniej jednym pojazdem do odbioru odpadów komunalnych z zabudową hakową o 

pojemności kontenera min. 23 m³ z żurawiem samochodowym oraz spełniającym normę 

emisji spalin co najmniej EURO IV  lub równoważną, 

 

5.1.4 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

dysponowanie osobą o stosownych kwalifikacjach do nadzoru w zakresie zgodności 

stosowania europejskich norm zarządzania środowiskiem podczas realizacji przedmiotu 

zamówienia 

 

5.1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Wykonawca wykaże: 

 

5.1.5.1.posiadaną opłaconą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 

000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych); oraz 

 

5.1.5.2 dysponowanie środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie 

mniejszej niż 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

 

5.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5.1.1-5.1.5 SIWZ oceniane 

będzie łącznie. 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU ORAZ 

WYKAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 
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6.1 W celu oceny spełniania opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 

 

6.1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ). 

 

6.1.2 W celu oceny spełniania warunku, dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: 

 

6.1.2.1 wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza 

Wyśmierzyc, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 

 

6.1.2.2  wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wymaganego zgodnie z art. 

7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

 

6.1.2.3 decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 

komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

21). 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada 

uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

6.1.3 W celu oceny spełniania warunku, dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: 

 

6.1.3.1 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 

podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane 

– wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ, 

Uwaga: 

W wykazie Wykonawca winien ująć wszystkie główne usługi, które zostały niewykonane lub 

wykonane należycie i nienależycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

odpowiadające swoim zakresem usługom określonym w warunku posiadania wiedzy i 

doświadczenia w pkt. 5.1.2 SIWZ. 

 

6.1.3.2 dowody potwierdzające, że usługi opisane w pkt. 5.1.2 SIWZ, tj. 2 usługi, z których 

każda była wykonana lub jest wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 

miesięcy i które to usługi obejmowały odbiór odpadów komunalnych o łącznej masie co 

najmniej 500 Mg i obejmowała odbiór odpadów z obszaru zamieszkałego przez min. 5000 

osób, zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Uwaga: 

Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty, z których będzie wynikało, że usługi te 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie,  
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6.1.4 W celu oceny spełniania warunku, dotyczącego dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: 

 

6.1.4.1 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

6.1.5 W celu oceny spełniania warunku, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: 

 

6.1.5.1 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

6.1.5.2. opłaconą polisę, 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 gdy z treści polisy nie 

wynika fakt opłacenia składki należy załączyć dokument potwierdzający tę okoliczność). 

6.1.6 Oświadczenie wykonawcy określone w załączniku nr 9, że osoba nadzorująca realizację 

przedmiotu zamówienia w zakresie zgodności stosowania europejskich norm zarządzania 

środowiskiem podczas realizacji przedmiotu zamówienia posiada stosowne kwalifikacje. 

6.1.7. Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności 

działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, które wykonawca 

będzie stosował podczas realizacji zamówienia, odwołując się do systemu zarządzania 

środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na 

europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające 

zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami. 

 

6.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub 

zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 

do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 

tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, 

z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. 

Uwaga: 

1) W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i 

doświadczenie, potencjał techniczny lub zdolności finansowe innego podmiotu lub podmiotów 

dokument musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i 

przyjmującym zasoby zawierać co najmniej: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
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6.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących 

dokumentów: 

 

6.3.1 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy PZP (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ), 

 

6.3.2 aktualnego odpisu 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 PZP, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu, 

 

6.3.3 aktualnego zaświadczenia 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. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, albo, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, z zachowaniem powyższego 

terminu, 

 

6.3.4 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie 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 w/w dokumentów 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem 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, z zachowaniem powyższego terminu, 

 

6.4 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w drugim 

zdaniu w punktach 6.3.2-6.3.4 SIWZ, 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. 

Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punktach 

6.3.2- 6.3.4 SIWZ. 
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6.5 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 

6.6 Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy PZP 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 (wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 7 do SIWZ). 

 

6.7 W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, dokumenty wskazane w punktach 6.3 i 6.6 SIWZ musi złożyć każdy z nich, z 

zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt. 6 SIWZ, mogą zostać złożone przez 

Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie. 

 

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OBÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z  WYKONAWCAMI 

 

7.1 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje 

mogą być przekazywane przez Strony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (z 

wyłączeniem oferty, która może zostać złożona wyłącznie na piśmie). W przypadku 

przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji faksem lub 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

 

7.2 Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest P. 

Dobosz Ewa- Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Tel. 48 6768023 w 

19   

 

7.3 Korespondencję do Zamawiającego (powołując się w tytule na nr referencyjny 

postępowania: GPR- 271.5.2014  należy kierować:  

- pisemnie na adres: Urząd Gminy  Tczów, Tczów 124, 26-706  Tczów 

- drogą elektroniczną na adres: dobosz@tczow.pl 

- faksem na nr 48 6168022 

 

7.4 Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza 

to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

8.1 Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy PZP, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w 

wysokości: 5000 PLN( pięć tysięcy złotych). 

 

8.2 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach 

wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.: 
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8.2.1 pieniądzu, 

8.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

8.2.3 gwarancjach bankowych, 

8.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

8.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

 

8.3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem 

terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto 

Zamawiającego nr: 57 91570002 0020 0200 0592 0028  

w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania 

 

8.4 Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zaleca się, aby oryginał lub kserokopię 

poświadczoną za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu 

bankowego) załączono do oferty. 

 

8.5 Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy 

załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy 

załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego 

zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W 

przypadku niezastosowania się do powyższego, zwrot oryginału będzie niemożliwy. 

 

8.6 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, 

dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co 

najmniej: 

 

8.6.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji 

(Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib, 

 

8.6.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją, 

 

8.6.3 kwotę wadium, 

 

8.6.4 termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, 

 

8.6.5 zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, gdy Wykonawca: 

 

8.6.5.1 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub 

pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 

 

8.6.5.2 którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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8.7 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, 

Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 8.6 

SIWZ. 

 

8.8 Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony na 

podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. 

 

8.9 Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 

46 ustawy PZP. 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

10.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. 

 

10.2 Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści 

oraz opisu kolumn i wierszy. 

 

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

 

10.4 Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być 

podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji. 

 

10.5 Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku pełnomocnictwa 

złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym 

tłumaczeniem na język polski. 

 

10.6 Dokumenty do oferty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w §1 ust. 6 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy 

lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te 

podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

 

10.7 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia 

oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski 

winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

10.8 Zaleca się, aby strony oferty i jej załączniki były trwale ze sobą połączone i kolejno 

ponumerowane. 
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10.9 Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny sposób 

i parafowane przez osoby uprawnione. 

 

10.10 Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

 

10.10.1 formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 

SIWZ. 

 

10.10.2 oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, o których mowa w pkt 6 SIWZ. 

 

10.11 Obok wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, do oferty 

należy dołączyć także: 

- 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 (wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ), 

- w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której 

będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarciu umowy. 

 

10.12 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i 

wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez 

osobę / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

 

10.12.1 Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu i 

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty 

zawierające zmiany lub wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA" lub 

„WYCOFANIE”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy 

dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

 

10.12.2 Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy złożyć dokumenty 

potwierdzające uprawnienie osoby / osób podpisujących wniosek do reprezentowania 

Wykonawcy (jeżeli uprawnienie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty). 

 

10.12.3 W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert koperty (paczki) oznakowane dopiskiem 

"ZMIANA" lub „WYCOFANIE” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) 

zawierających oferty. Po weryfikacji, w toku badania i oceny ofert, poprawności procedury 

dokonania zmian lub wycofania oferty: 

 

10.12.3.1 zmiany zostaną dołączone do oferty, 
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10.12.3.2 w przypadku ofert wycofanych Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w 

sposób wskazany we wniosku, a w przypadku braku takiego wskazania prześle na adres 

siedziby Wykonawcy, natomiast wycofana oferta pozostanie w posiadaniu Zamawiającego. 

 

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

11.1 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 

(firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane: 

nazwa (firma) Wykonawcy 

adres Wykonawcy 

………………………….. 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych  na terenie Gminy Tczów 

„Nie otwierać przed dniem 18.12.2014r. do godz. 10:00” 

 

11.2 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Tczowie – pokój nr 3, w 

nieprzekraczalnym terminie: do 18.12.2014r do godz. 10:00. 

 

11.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za: 

 

11.3.1 złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, 

11.3.2 złożenie oferty w innym niż określonym w pkt. 11.2 miejscu, 

11.3.3 złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt. 11.1 – uniemożliwiający 

identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy do dnia 18.12.2014r godz. 10:00. 

 

11.4 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie 

określonym w pkt 11.2 SIWZ, oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia 

odwołania. 

 

11.5 Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.12.2014 r w siedzibie Urzędu Gminy w Tczowie, sala 

konferencyjna –Nr 22 , godz. 10:15. 

 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

12.1 Wykonawca ma obowiązek podać: 

 

12.1.1 Cenę jednostkową brutto za odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

jednego gospodarstwa domowego oraz całkowitą cenę oferty brutto zamówienia w PLN, 

wynikającą z Formularza ofertowego. 

Cena jednostkowa brutto uwzględnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w 

niniejszej SIWZ, obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego 

oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, a 

w szczególności odbiór, transport, unieszkodliwienie odpadów. 

Całkowita cena oferty brutto stanowi iloczyn ceny jednostkowej brutto i szacunkowej liczby 

gospodarstw domowych określonej przez Zamawiającego w Formularzu ofertowym. 

 

12.2 W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto obejmującą należny podatek VAT 

(zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. 2011 r. Nr 
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177 poz. 1054 z późn. zm.). Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnej z 

obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, należy do Wykonawcy. 

 

12.3 Cena brutto oferty, określona w Formularzu ofertowym, musi być wyrażona w PLN, z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, 

przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 

1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę), zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku 

niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i 

usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.). 

 

12.4 Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w niniejszej SIWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 

tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

 

12.5 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

12.6 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w 

projekcie umowy. 

 

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

13.1.1 W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące im 

odpowiednio wagi procentowe: 

- najniższa cena- 100% 

13.1.2.Ocena ofert dokonywana będzie  według następującego wzoru: 

 

          cena oferty najtańszej brutto 

C =       x  waga kryterium 

           cena oferty badanej brutto 

13.1.3. Ilość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania. 

13.1.4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jednym kryterium  

oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu 

na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 
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13.1.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

13.2. Oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego. 

 

Na posiedzeniach niejawnych komisja przetargowa: 

- dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu i 

wykluczy każdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi że zachodzą 

przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, 

- dokona badania i oceny ofert i odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że 

zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy PZP. 

 

13.3.  W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców: 

a) udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert 

oraz sprawdzenia informacji zawartych w ofercie; 

b) przedłożenia kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych dla wybranych pozycji 

kosztorysu do oferty, celem ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. 

 

13.4. Zamawiający poprawi w ofercie:  

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

13.5. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z 

okoliczności,  o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

13.6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom 

określonym w ustawie PZP i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została 

uznana za najkorzystniejszą, tj. posiada najniższą cenę. 

 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

14.1 Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu. 

 

14.2 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 

14.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
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zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

PZP. 

 

14.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 

14.5 Wykonawca winien przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu: 

 

14.5.1 umowy na przyjmowanie odpadów komunalnych zawarte z instalacjami przetwarzania 

odpadów komunalnych, o których mowa w § 1 projektu umowy, 

 

14.5.2 wykaz pojazdów przewidzianych do realizacji zamówienia zgodnie z wykazem w 

SIWZ, 

 

14.5.3 opłaconą polisę OC z tytułu prowadzonej działalności przez okres trwania umowy, a w 

przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie z 

tytułu OC zdolne do obsługi ewentualnych roszczeń w zakresie deliktu, gdzie wysokość sumy 

gwarancyjnej będzie nie mniejsza niż 500 000 PLN. (słownie : pięćset tysięcy złotych) 

 

14.6 Wykonawca winien przed podpisaniem umowy posiadać wpis do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

prowadzonego przez Wójta Gminy  Tczów, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), 

 

15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

15.1 Zamawiający, zgodnie z art. 147 ustawy PZP, żąda od Wykonawcy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

 

15.2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

 

15.3 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

 

15.3.1 pieniądzu; 

15.3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

15.3.3 gwarancjach bankowych; 

15.3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

15.3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

15.4 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie określonej w art. 

148 ust. 2 ustawy PZP. 

 

15.5 Zabezpieczenie winno zostać wniesione przed zawarciem umowy z zastrzeżeniem, iż 

zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną na 

rachunek Zamawiającego przed zawarciem umowy. 
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15.6 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. 

 

15.7 W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie gwarancji lub poręczenia zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, 

nieodwołalne, niepodlegające przeniesieniu na rzecz osób trzecich i płatne na pierwsze 

żądanie Zamawiającego. Gwarancje /poręczenia powinny zawierać (oprócz elementów 

właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa): 

 

15.7.1 nazwę i adres Zamawiającego; 

15.7.2 nazwę i adres Wykonawcy; 

15.7.3 oznaczenie (numer postępowania); 

15.7.4 określenie przedmiotu postępowania; 

15.7.5 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem; 

15.7.6 termin ważności gwarancji/poręczenia (nie krótszy niż termin realizacji umowy oraz 

okres rękojmi za wady). 

 

15.8 W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub 

poręczenia, Zamawiający nie uzna dokumentów które: 

 

15.8.1 nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 15.7 SIWZ, lub 

15.8.2 nakładają na Zamawiającego obowiązek potwierdzania, w banku prowadzącym 

rachunek Zamawiającego, autentyczności podpisów osób uprawnionych do złożenia 

wezwania do wypłaty kwoty zabezpieczenia. 

 

15.9 Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach i w terminie określonym we wzorze 

umowy. 

 

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

16.1 Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o zamówienie publiczne przysługują 

środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 

zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy. 

 

17. INFORMACJE KOŃCOWE 

 

17.1 Zamawiający nie przewiduje: 

 

17.1.1 zawarcia umowy ramowej, 

17.1.2 składania ofert wariantowych, 

17.1.3 rozliczania w walutach obcych, 

17.1.4 aukcji elektronicznej, 

17.1.5 dynamicznego systemu zakupów, 

17.1.6 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

17.2 Zamawiający przewiduje: 

 

17.2.1 prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy PZP – do wysokości 50% wartości 

wynagrodzenia ofertowego określonego w umowie; 
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17.2.2 zamówienie uzupełniające na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP– do wysokości 

50% wartości zamówienia podstawowego. 

17.2.3.możliwość zmiany stawki VAT w wypadku dostosowania jej do aktualnie 

obowiązujących przepisów. 

17.3 Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową 

zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

18. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

 

Lp. Oznaczenie Załącznika-Nazwa Załącznika 

1. Załącznik Nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2.  Załącznik Nr 2- Formularz ofertowy 

3. Załącznik Nr 3 -Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego 

4. Załącznik Nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w 

postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP 

5. Załącznik Nr 5 - Wykaz głównych usług 

6. Załącznik Nr 6 - Wykaz sprzętu 

7. Załącznik Nr 7 - Lista/informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej 

8. Załącznik Nr 8 - Projekt umowy 

9.Załącznik nr 9 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia            i 

oświadczenie Wykonawcy, że osoba nadzorująca realizację przedmiotu zamówienia w 

zakresie zgodności stosowania europejskich norm zarządzania środowiskiem podczas 

realizacji przedmiotu zamówienia posiada stosowne kwalifikacje. 

 

Wskazane powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 10 niniejszej 

SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany 

wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą 

zmieniać treści załączników. 

 

 


