Znak postępowania BKR. 271.1.2018

GMINA PIECKI
11-710 Piecki
ul. Zwycięstwa 34

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej (SIWZ)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
na realizację zadania

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy
Piecki
Postępowanie o udzielenie zamoó wienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamoó wienó publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poó zó n. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,
o wartosó ci szacunkowej przekraczającej kwoty okresó lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w:
1) Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Nr ogłoszenia 2018/S 058-128210
data wysłania ogłoszenia: 20.03.2018r., data opublikowania ogłoszenia: 23.03.2018r.

Ogłoszenie oraz SIWZ wraz z załącznikami opublikowano w dniu 23.03.2018r. na:

2) stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.piecki.com.pl/zamowienia_publiczne/
3) tablicy ogłoszenó w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert 04 maja 2018 r. godz. 1030
Termin otwarcia ofert

04 maja 2018 r. godz. 1100

zatwierdzam………………………………………..
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1.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

GMINA PIECKI, z siedzibą w Urzędzie Gminy Piecki,
11-710 Piecki , ul. Zwycięstwa 34.

NIP: 7422123183 REGON: 510742758
Tel: (89) 742 20 29, Fax: (89) 742 20 65
e- mail: gmina@piecki.com.pl
strona internetowa: bip.piecki.com.pl
godziny pracy: poniedziałek 800 - 1600 , wtorek - piątek 715 - 1515

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1)

2)
3)

Postępowanie jest prowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoó wienó publicznych /zwaną dalej ustawą / (t.j. Dz. U. z 2017
r., poz. 1579 ze zm.), a takzż e wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami
wykonawczymi.
Wartosó có zamoó wienia przekracza kwoty okresó lone w przepisach, wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp.
Zamawiający informuje, izż w niniejszym postępowaniu będą miały zastosowanie przepisy art. 24aa
ustaw czyli tak zwana „procedura odwroó cona”. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, ktoó rego oferta zostanie wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (zgodnie z art. 25a ust. 2 i ust. 3 ustawy,
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ),
stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej zostanie wezwany w trybie art. 26
ust. 1 ustawy do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i dokumentów wymaganych w pkt. 10.4 i pkt. 10.5 SIWZ).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamoó wienia jest wykonanie usługi pod nazwą:

Odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z terenu gminy Piecki
składającej się z trzech zadanó :
Zadanie A
Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Piecki.
Zadanie B
Odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie
gminy Piecki.
Zadanie C
Odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów zgromadzonych w ogólnodostępnych
pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów (typu „dzwon”) ustawionych na terenie gminy Piecki.
Nazwa i kod okresó lony we Wspoó lnym Słowniku Zamoó wienó
Głoó wny przedmiot:
CPV 90 50 0000– usługi związane z odpadami
Dodatkowe:
CPV 90511000 - usługi wywozu odpadoó w
CPV 90512000 - usługi transportu odpadoó w
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CPV
CPV

90513100 - usługi wywozu odpadoó w pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 - usługi gospodarki odpadami

3.2 Zakres zamówienia
Przedmiot zamówienia – Zadanie A i B:
odbioó r odpadoó w komunalnych zmieszanych oraz odpadoó w zielonych od własó cicieli nieruchomosó ci
zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Piecki i transport (przekazanie) do Stacji
Przeładunkowej w Polskiej Wsi, gm. Mrągowo wchodzącej w skład regionalnej instalacji przetwarzania
odpadoó w komunalnych;
- odbioó r i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadoó w komunalnych pochodzących
z nieruchomosó ci zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Piecki.
Pod pojęciem nieruchomosó ci niezamieszkałych nalezż y rozumiecó :
- nieruchomosó ci rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez częsó có roku,
- nieruchomosó ci wykorzystywane do prowadzenia działalnosó ci gospodarczej, w tym: lokale
handlowe, zakłady usługowe i produkcyjne, punkty handlowe poza lokalem, lokale i punkty
gastronomiczne, hotele i pensjonaty,
- budynki i obiekty osó wiaty i uzż ytecznosó ci publicznej, w tym: szkoły i przedszkola, urzędy,
só wietlice wiejskie, cmentarze, plazż e, boiska sportowe,
- rodzinne ogrody działkowe.
Przedmiotem zamówienia – Zadanie C jest:
odbioó r i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadoó w komunalnych gromadzonych
w pojemnikach do selektywnej zbioó rki odpadoó w typu „dzwon” ustawionych na terenie Gminy Piecki
w 31 punktach (79 sztuk pojemnikoó w).
Selektywna zbiórka w ogólnodostępnych pojemnikach typu „dzwon” obejmuje odpady: metale i
tworzywa sztuczne, szkło, papier i tekturę.
Powierzchnia Gminy Piecki wynosi 31.448 ha. Gmina podzielona jest na 25 jednostek
administracyjnych (24 sołectwa + Osiedle Lawendowe w Pieckach ). Liczba mieszkanó coó w Gminy Piecki wg.
stanu na 31.12.2017 r. wynosi 7745 osoó b. Z deklaracji złozż onych przez mieszkanó coó w do konó ca marca 2017 r.
wynika, zż e na terenie Gminy faktycznie zamieszkuje 5755 osób w 1846 gospodarstwach domowych.
Zestawienie nieruchomosó ci zamieszkałych w podziale na poszczegoó lne miejscowosó ci zamieszczono
w ostatniej częsó ci niniejszego dokumentu.
Zgodnie ze złozż onymi deklaracjami na terenie gminy Piecki znajdują się 294 nieruchomosó ci
rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 121 nieruchomosó ci wykorzystywanych do prowadzenia działalnosó ci
gospodarczej ( w tym 6 plazż wiejskich).
Wykaz
nieruchomosó ci
rekreacyjno-wypoczynkowych,
nieruchomosó ci
wykorzystywanych
do prowadzenia działalnosó ci gospodarczej oraz pozostałych nieruchomosó ci niezamieszkałych zmieszczono
w ostatniej częsó ci niniejszego dokumentu.
Wykonawca przy kalkulacji ceny ofertowej musi uwzględnicó fakt, izż rzeczywista ilosó có obsługiwanych
gospodarstw domowych oraz nieruchomosó ci niezamieszkałych mozż e ulec zmianie do dnia podpisania umowy
oraz zmieniacó się w trakcie realizacji zamoó wienia.
3.3 Zamawiający informuje, że:
3.3.1. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamoó wienia Zamawiający wskazał jakiekolwiek znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, dopuszcza się mozż liwosó có składania ofert roó wnowazż nych.
3.3.2. Przez ofertę roó wnowazż ną nalezż y rozumiecó ofertę o parametrach technicznych wytrzymałosó ciowych,
jakosó ciowych, wydajnosó ciowych roó wnowazż nych z opisem wskazanym przez Zamawiającego.
Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalnosó có, przeznaczenie, strukturę, materiały, kształt,
wielkosó có, bezpieczenó stwo i wytrzymałosó có itp. W związku z powyzż szym Zamawiający dopuszcza
mozż liwosó có zaoferowania produktoó w, materiałoó w o innych znakach towarowych, patentach lub
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3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.
3.3.8.

3.3.9.

pochodzeniu, natomiast nie o innych własó ciwosó ciach i funkcjonalnosó ci, nizż okresó lone w dokumentacji
technicznej.
Wykonawca powołujący się na rozwiązania roó wnowazż ne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Pzp
musi wykazacó , zż e oferowane materiały spełniają warunki okresó lone przez Zamawiającego.
W przypadku gdy Wykonawca nie złozż y w ofercie dokumentoó w o zastosowaniu innych materiałoó w
i urządzenó , to rozumie się przez to, zż e do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia
zaproponowane w szczegoó łowym opisie przedmiotu zamoó wienia tj. w dokumentacji technicznej.
Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamoó wienia, za jakosó có, zgodnosó có z warunkami technicznymi i jakosó ciowymi okresó lonymi
dla przedmiotu zamoó wienia. Wymagana jest nalezż yta starannosó có przy realizacji zamoó wienia,
rozumiana jako starannosó có profesjonalisty w działalnosó ci objętej przedmiotem niniejszego
zamoó wienia.
Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a Pzp wymaga aby Wykonawca (Podwykonawca)
zatrudniał na umowę o pracę osoby wykonujące czynności kierowania pojazdami lub osoby
wykonujące tzw. prace fizyczne, związane z przedmiotem zamówienia opisanym w niniejszej
SIWZ w całym okresie objętym zamówieniem.
W trakcie realizacji zamoó wienia Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania czynnosó ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosó nie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoó b wykonujących czynnosó ci wskazane powyzż ej.
Zamawiający uprawniony jest w szczegoó lnosó ci do:
a) zż ądania osó wiadczenó i dokumentoó w w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogoó w
i dokonywania ich oceny - Wykonawca na zż ądanie Zamawiającego w ciągu 7 dni przedkłada Zamawiającemu do wglądu zanonimizowane dokumenty potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę
lub Podwykonawcoó w na podstawie umowy o pracę osoó b wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamoó wienia czynnosó ci wskazane przez Zamawiającego,
b) zż ądania wyjasó nienó w przypadku wątpliwosó ci w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogoó w,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania só wiadczenia.
Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymaganó :
a) kara umowna: 500,00 zł za dopuszczenie do wykonywania prac okresó lonych w pkt. 3.3.6 osoó b
niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, za kazż dy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku,
b) kara umowna: 300,00 zł za kazż dy dzienó opoó zó nienia w złozż eniu osó wiadczenia, o ktoó rym mowa
w pkt.3.3.8
c) kara umowna: 300,00 zł za kazż dy dzienó opoó zó nienia w przedstawieniu Zamawiającemu na zż ądanie
zanonimizowanych dokumentoó w potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcoó w na podstawie umowy o pracę osoó b wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamoó wienia czynnosó ci wskazane przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 .

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1. Umowa obowiązuje z chwilą jej podpisania.
4.2. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy w zakresie przygotowania technicznego
i organizacyjnego só wiadczenia usług jest data zawarcia umowy.
4.3. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy w zakresie odbioru oraz odbioru
i zagospodarowania odpadoó w komunalnych jest dzienó 1 czerwca 2018 r.
4.4. Terminem zakonó czenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie odbioru oraz odbioru
i zagospodarowania odpadoó w komunalnych jest dzienó 31 maja 2020 r.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu
o zamoó wieniu

okresó lone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
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5.2 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

5.2.1 w stosunku do ktoó rego zachodzi ktoó rakolwiek z okolicznosó ci, o ktoó rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 23 ustawy t.j.:
12) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia
13) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a. o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz.
2204, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j.: Dz. U.
z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.),
b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny,
c. skarbowe,
d. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.: Dz. U. z 2012r., poz. 769 z późn. zm.),
14) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
pkt 13;
15) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn.
zm.);
22) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
23) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5.2.2 na mocy art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
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5.2.3

5.2.4
5.2.5
5.2.6

restrukturyzacyjne (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2344, z późn. zm.);
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Wykonawca, ktoó ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5
pkt. 1 i 8 ustawy, mozż e przedstawicó dowody na to, zż e podjęte przez niego só rodki są wystarczające
do wykazania jego rzetelnosó ci, w szczegoó lnosó ci udowodnicó naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadosó cóuczynienie pienięzż ne za doznaną krzywdę
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjasó nienie stanu faktycznego oraz wspoó łpracę z organami
só cigania oraz podjęcie konkretnych só rodkoó w technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktoó re są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o ktoó rej mowa wyzż ej nie stosuje się, jezż eli
wobec Wykonawcy, orzeczono tytułem só rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamoó wienie
publiczne oraz Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamoó wienia oraz nie upłynął okresó lony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezż eli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczegoó lne
okolicznosó ci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 5.2.3.
Zamawiający mozż e wykluczycó Wykonawcę na kazż dym etapie postępowania o udzielenie zamoó wienia.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego zgodnie z tresó cią art. 24 ust. 4 ustawy uzna się za odrzuconą.

5.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:

5.3.1 zdolnosó có do prowadzenia działalnosó ci zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego;
Wykonawca spełnia warunek jezż eli posiada:
A) Wpis do prowadzonego przez Woó jta Gminy Piecki rejestru działalnosó ci regulowanej w zakresie
odbierania odpadoó w komunalnych od własó cicieli nieruchomosó ci.
B) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalnosó ci w zakresie zbierania i transportu odpadoó w
komunalnych, wydane przez własó ciwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.
C) Wpis do rejestru zbierających zuzż yty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez
Głoó wnego Inspektora Ochrony SŚ rodowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 wrzesó nia 2015 r. o zuzż ytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 1688 z późn. zm.).
5.3.2 sytuacji ekonomicznej i finansowa;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie zż adnych wymaganó , ktoó rych spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazacó w sposoó b szczegoó lny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez
złozż enie aktualnego na dzienó składania ofert osó wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunkoó w udziału.
5.3.3 zdolnosó có techniczna i kwalifikacje zawodowe:
Wykonawca spełnia warunek jezż eli:
A) wykazż e, izż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jezż eli okres
prowadzenia działalnosó ci jest kroó tszy - w tym okresie, wykonał nalezż ycie, a w przypadku
só wiadczenó okresowych lub ciągłych nalezż ycie wykonuje cyklicznie przez okres co najmniej
jednego roku, jedną usługę o kodach CPV wymienionych w pkt. 3.1. SIWZ, ktoó rej cena jest
nie mniejsza niż 300 000,00 zł.
B) dysponuje minimum:
 dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadoó w komunalnych
z funkcją kompaktującą (só mieciarki),
 dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadoó w
komunalnych,
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jednym pojazdem do 3,5 tony do odbierania zmieszanych odpadoó w komunalnych z funkcją
kompaktującą (só mieciarki), umozż liwiającym dojazd do trudno dostępnych działek
połozż onych na koloniach miejscowosó ci,
jednym pojazdem do odbierania odpadoó w bez funkcji kompaktującej.

5.4 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu:

5.4.1 Ocena spełniania warunkoó w udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje
zawarte w jednolitym europejskim dokumencie zamoó wienia, dokumentach i osó wiadczeniach, o
ktoó rych mowa w pkt. 10 SIWZ. Z tresó ci załączonych dokumentoó w musi jednoznacznie wynikacó , zż e
stawiane warunki Wykonawca spełnia. Niespełnianie warunkoó w okresó lonych w pkt. 5.3 SIWZ
skutkowacó będzie wykluczeniem z postępowania. Zamawiający mozż e wykluczycó Wykonawcę na
kazż dym etapie postępowania o udzielenie zamoó wienia.
5.4.2 Zamawiający informuje, zż e zgodnie z tresó cią art. 24aa ustawy Pzp w pierwszej kolejnosó ci dokona
oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, ktoó rego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jezż eli
Wykonawca, o ktoó rym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
zbada, czy Wykonawca ktoó ry złozż ył ofertę najwyzż ej ocenioną sposó roó d pozostałych ofert, nie podlega
wykluczneiu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.
6.1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzienó składania ofert lub wnioskoó w o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu osó wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamoó wienia,
sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okresó lonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz
art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ” lub „jednolity dokument”.
6.2. JEDZ składany jest przez Wykonawcę w zakresie okresó lonym w niniejszej SIWZ, to jest:
1) informacji na temat Wykonawcy i przedstawicieli Wykonawcy;
2) informacji o podmiotach, na ktoó rych sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zdolnosó ci technicznej lub
zawodowej polega Wykonawca;
3) informacji o podwykonawcach;
4) braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania;
5) spełniania przez Wykonawcę warunkoó w udziału w postępowaniu.
6.3. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, zż e Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.4. Wykonawca, ktoó ry powołuje się na zasoby innych podmiotoó w, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunkoó w
udziału w postępowaniu składa takzż e jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotoó w.
6.5. Wykonawca, ktoó ry zamierza powierzycó wykonanie częsó ci zamoó wienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa takzż e
jednolite dokumenty dotyczące podwykonawcoó w.
6.6. W przypadku wspoó lnego ubiegania się o udzielenie zamoó wienia przez Wykonawcoó w, jednolity dokument
składa kazż dy z Wykonawcoó w wspoó lnie ubiegających się o zamoó wienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunkoó w udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktoó rym
kazż dy z Wykonawcoó w wykazuje spełnianie warunkoó w udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
6.7. Wykonawca mozż e wykorzystacó w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym
jednolitym dokumencie złozż onym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamoó wienia.
6.8. Do wypełnienia JEDZ/ESPD (eESPD) słuzż y elektroniczne narzędzie znajdujące się pod adresem
http://ec.europa.eu/growth/espd jest to narzędzie udostępnione przez Komisję Europejską,
umozż liwiające Zamawiającym i Wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie
standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamoó wienia w wersji elektronicznej
(eESPD). Wykonawca nie ma obowiązku korzystania z narzędzia, o ktoó rym mowa powyzż ej.
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7. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW,
NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22 a ustawy
7.1

Wykonawca mozż e w celu potwierdzenia spełniania warunkoó w udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamoó wienia lub jego częsó ci, polegacó na zdolnosó ciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotoó w, niezalezż nie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunkoó w prawnych.
7.2 Wykonawca, ktoó ry polega na zdolnosó ciach innych podmiotoó w, musi udowodnicó Zamawiającemu,
zż e realizując zamoó wienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotoó w, w szczegoó lnosó ci
przedstawiając pisemne zobowiązanie (tylko w formie oryginału) tych podmiotoó w do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasoboó w na potrzeby realizacji przedmiotowego zamoó wienia - wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 .
7.3 Zobowiązanie innego podmiotu powinno wyrazż acó w sposoó b wyrazó ny i jednoznaczny wolę udzielenia
Wykonawcy ubiegającemu się o zamoó wienie odpowiedniego zasobu. W celu oceny powyzż szego,
Zamawiający zż ąda dokumentu „Zobowiązanie innego podmiotu”, z ktoó rego musi wynikacó :
- zakres dostępnych Wykonawcy zasoboó w innego podmiotu,
- sposoó b wykorzystania zasoboó w innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamoó wienia publicznego,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamoó wienia publicznego,
- czy podmiot, na zdolnosó ciach ktoó rego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkoó w udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub dosó wiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane, ktoó rych wskazane zdolnosó ci dotyczą.
7.4 W odniesieniu do warunkoó w dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub dosó wiadczenia,
Wykonawcy mogą polegacó na zdolnosó ciach innych podmiotoó w, jesó li podmioty te zrealizują usługi, do
realizacji ktoó rych te zdolnosó ci są wymagane.
7.5. Wykonawca, ktoó ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotoó w, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktoó ry zobowiązał się do udostępnienia zasoboó w, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasoboó w, chyba zż e za nieudostępnienie zasoboó w
nie ponosi winy.
7.6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inny podmiot zdolnosó ci techniczne
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunkoó w udziału
w postępowaniu,
7.7. Zamawiający zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktoó rych mowa w
art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy oraz pkt. 5.2.2 SIWZ.
7.8. Jezż eli zdolnosó ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na ktoó rego
zdolnosó ciach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunkoó w udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotoó w podstawy wykluczenia, Zamawiający zazż ąda, aby
7.9. Wykonawca w terminie okresó lonym przez Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej częsó ci zamoó wienia, jezż eli wykazż e zdolnosó ci
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o ktoó rych mowa pkt. 5.3 SIWZ.
7.10 Zamawiający będzie zż ądał od Wykonawcy, ktoó rego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza,
a ktoó ry polega na zdolnosó ciach lub sytuacji innych podmiotoó w na zasadach okresó lonych w art. 22a
ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotoó w dokumentów i oświadczeń wymienionych
w pkt. 10.5 SIWZ.

8. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
8.1. Wykonawcy mogą wspoó lnie ubiegacó się o udzielenie zamoó wienia.
8.2. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamoó wienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamoó wienia publicznego.
8.3. Przepisy ustawy Pzp oraz regulacje niniejszego SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio
do Wykonawcoó w wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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8.4. W przypadku Wykonawcoó w wspoó lnie ubiegających się o udzielenie zamoó wienia, zż aden z nich nie mozż e
podlegacó wykluczeniu z powodu niespełniania warunkoó w, o ktoó rych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.
8.5. W przypadku wspoó lnego ubiegania się o zamoó wienie przez Wykonawcoó w, JEDZ składa kazż dy
z Wykonawcoó w wspoó lnie ubiegających się o zamoó wienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunkoó w udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w ktoó rym kazż dy
z Wykonawcoó w wykazuje spełnianie warunkoó w udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
8.6. W przypadku Wykonawcoó w wspoó lnie ubiegających się o udzielenie zamoó wienia, osó wiadczenie
o przynalezż nosó ci lub braku przynalezż nosó ci do grupy kapitałowej składa kazż dy z Wykonawcoó w.
8.7. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialnosó có za niewykonanie lub nienalezż yte wykonanie
zobowiązania.
8.8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem,
8.9. Jezż eli oferta Wykonawcoó w występujących wspoó lnie zostanie wybrana, Zamawiający zazż ąda przed
zawarciem umowy w sprawie zamoó wienia publicznego, umowy regulującej wspoó łpracę tych
Wykonawcoó w.

9. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
9.1. Wykonawca mozż e powierzycó wykonanie częsó ci zamoó wienia Podwykonawcom.
9.2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę częsó ci zamoó wienia, ktoó rych wykonanie zamierza
powierzycó Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawcoó w. W przypadku realizacji
zamoó wienia bez udziału podwykonawcy, nalezż y taką informację zamiesó cicó w formularzu ofertowym.
9.3. Wykonawca, ktoó ry zamierza powierzycó wykonanie częsó ci zamoó wienia podwykonawcom, zamieszcza
informację o podwykonawcach w jednolitym europejskim dokumencie zamoó wienia.
9.4. Wykonawca ma prawo do zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy. Jezż eli zmiana albo rezygnacja z
Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoó rego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
okresó lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunkoó w udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazacó Zamawiającemu, zż e proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym nizż Podwykonawca,
na ktoó rego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamoó wienia.
9.5. Powierzenie wykonania częsó ci zamoó wienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosó ci za nalezż yte wykonanie tego zamoó wienia.
9.6. Zamawiający działając zgodnie z art. 36a ust 2 pkt 1) Pzp zastrzega obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę Zadania A - Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od
właścicieli nieruchomości na terenie gminy Piecki.

10.
INFORMACJE
WYKONAWCÓW

O

OŚWIADCZENIACH

I

DOKUMENTACH

WYMAGANYCH

OD

10.1 Dokumenty składające się na ofertę Wykonawcy składaną w terminie składania oferty.

10.1.1 Wypełniony i podpisany przez osbę (osoby) upowazż nioną do składania osó wiadczenó woli w imieniu
Wykonawcy FORMULARZ OFERTY - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
10.1.2 Dowoó d wpłacenia wadium – w sposoó b okresó lony w pkt 13 SIWZ.
10.1.3 Jednolity dokument dotyczący Wykonawcy lub jednolite dokumenty dotyczące kazż dego
z Wykonawcoó w w przypadku wspoó lnego ubiegania się o udzielenie zamoó wienia,
10.1.4 Jednolite dokumenty dotyczące podmiotoó w, na zasoby ktoó rych powołuje się Wykonawca.
10.1.5 Jednolite dokumenty dotyczące podwykonawcoó w, w przypadku Wykonawcy, ktoó ry zamierza powierzycó
wykonanie częsó ci zamoó wienia podwykonawcom.
10.1.6 Pisemne zobowiązanie (tylko w formie oryginału) podmiotoó w, na ktoó rych zdolnosó ciach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej powołuje się Wykonawca w celu
potwierdzenia spełniania warunkoó w udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 .
10.1.7 Niezbędny do oceny ofert Wykaz usług wykonanych, a w przypadku só wiadczenó okresowych lub
ciągłych roó wniezż wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jezż eli okres prowadzenia działalnosó ci jest kroó tszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosó ci,
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przedmiotu, dat wykonania i podmiotoó w, na rzecz ktoó rych usługi zostały wykonane wraz
z załączeniem dowodoó w okresó lających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane nalezż ycie,
przy czym dowodami, o ktoó rych mowa, są referencje bądzó inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktoó rego usługi były wykonywane, a w przypadku só wiadczenó okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jezż eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskacó tych dokumentoó w – osó wiadczenie Wykonawcy; w przypadku só wiadczenó
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądzó inne dokumenty potwierdzające ich
nalezż yte wykonywanie powinny bycó wydane nie wczesó niej nizż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
 dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału okresó lonego w pkt
5.3.3. lit A) SIWZ,
 wykaz nalezż y sporządzicó wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4,
 wartosó ci podane w walutach innych nizż wskazane przez Zamawiającego nalezż y przeliczycó wg
só redniego kursu NBP na dzienó zakonó czenia wykonywania usługi, podając datę i kurs,
 w przypadku Wykonawcoó w wspoó lnie ubiegających się o udzielenie zamoó wienia dokumenty
składa ten lub ci z Wykonawcoó w, ktoó rzy w imieniu wszystkich wykazywacó będą spełnianie
warunku okresó lonego 5.3.3. lit A) SIWZ.
10.1.8 Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjasó nienó , jezż eli osobą
podpisującą nie jest osoba upowazż niona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 10.5.1 –
w oryginale lub posó wiadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją „za zgodnosó có z oryginałem”
pieczęcią Wykonawcy, imienną pieczątką osoby upowazż niającej na podstawie dokumentu
wymienionego w punkcie 10.5.1 oraz jej podpisem
10.1.9 Osó wiadczenie o powstaniu obowiązku podatkowego - na druku Formularza Ofertowego

10.2

Oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert.

Osó wiadczenia Wykonawcy o przynalezż nosó ci albo braku przynalezż nosó ci do tej samej grupy
kapitałowej, o ktoó rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.
 Wykonawca przedmiotowe osó wiadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktoó rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,
 Wraz ze złozż eniem osó wiadczenia, Wykonawca mozż e złozż ycó dokumenty bądzó informacje,
potwierdzające, zż e powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłoó cenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamoó wienia,
 Osó wiadczenie nalezż y złozż ycó wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5,
 W przypadku Wykonawcoó w wspoó lnie ubiegających się o udzielenie zamoó wienia osó wiadczenie składa
kazż dy z Wykonawcoó w wspoó lnie ubiegających się o udzielenie zamoó wienia.

10.3

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10
dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
o których mowa w pkt. 10.4 i 10.5 SIWZ.

10.4 Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego,
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
10.4.1. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalnosó ci w zakresie zbierania i transportu odpadoó w
komunalnych, wydane przez własó ciwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
10.4.2. Wpis do rejestru zbierających zuzż yty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez
Głoó wnego Inspektora Ochrony SŚ rodowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 wrzesó nia 2015 r. o zuzż ytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
10.4.3 Wykaz urządzeń technicznych – pojazdów dostępnych Wykonawcy usługi w celu wykonania zamówienia
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi urządzeniami.
 dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału okresó lonego w pkt
5.3.3. lit B) SIWZ,
 wykaz nalezż y sporządzicó wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6,
 w przypadku Wykonawcoó w wspoó lnie ubiegających się o udzielenie zamoó wienia dokumenty
składa ten lub ci z Wykonawcoó w, ktoó rzy w imieniu wszystkich wykazywacó będą spełnianie
warunku okresó lonego 5.3.3. lit B) SIWZ.
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10.4.4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę (w formie odrębnego osó wiadczenia) dostępnosó ci
osó wiadczenó lub dokumentoó w wymienionych w pkt. 10.4.1 ÷ 10.4.3, w formie elektronicznej pod
okresó lonymi adresami internetowymi ogoó lnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający
pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę osó wiadczenia lub dokumenty.
10.4.5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę (w formie odrębnego osó wiadczenia zawierającego min.
sygnatury postępowanó , w ktoó rym wymagane dokumenty lub osó wiadczenia były składane) dostępnosó ci
osó wiadczenó lub dokumentoó w wymienionych w pkt. 10.4.1 ÷ 10.4.3, ktoó re znajdują się w posiadaniu
Zamawiającego, w szczegoó lnosó ci osó wiadczenó lub dokumentoó w przechowywanych przez
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okolicznosó ci,
o ktoó rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych osó wiadczenó lub dokumentoó w,
o ile są one aktualne.

10.5 Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia:
10.5.1 Odpis z własó ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnosó ci gospodarczej, jezż eli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
10.5.2 Zasó wiadczenie własó ciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, zż e wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatkoó w, wystawione nie wczesó niej nizż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub inny dokument potwierdzający, zż e Wykonawca zawarł porozumienie z własó ciwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych nalezż nosó ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegoó lnosó ci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozż enie na raty
zaległych płatnosó ci lub wstrzymanie w całosó ci wykonania decyzji własó ciwego organu;
10.5.3 Zasó wiadczenie własó ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczenó Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, zż e Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie
wczesó niej nizż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający,
zż e Wykonawca zawarł porozumienie z własó ciwym organem w sprawie spłat tych nalezż nosó ci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegoó lnosó ci uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłozż enie na raty zaległych płatnosó ci lub wstrzymanie w całosó ci
wykonania decyzji własó ciwego organu;
 w przypadku Wykonawcoó w wspoó lnie ubiegających się o udzielenie zamoó wienia dokumenty
wymienione w pkt. 10.5.1 ÷ 10.5.3 składa kazż dy z Wykonawcoó w wspoó lnie ubiegających się
o udzielenie zamoó wienia,
 w przypadku Wykonawcy, ktoó ry polega na zdolnosó ciach lub sytuacji innych podmiotoó w na zasadach
okresó lonych w art. 22a ustawy, dokumenty wymienione w pkt. 10.5.1 ÷ 10.5.3 przedmiotowy
dokument nalezż y złozż ycó takzż e w odniesieniu do tych podmiotoó w,
 w przypadku wskazania przez Wykonawcę (w formie odrębnego osó wiadczenia) dostępnosó ci
osó wiadczenó lub dokumentoó w wymienionych w pkt. 10.5.1 ÷ 10.5.3, w formie elektronicznej
pod okresó lonymi adresami internetowymi ogoó lnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający
pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę osó wiadczenia lub dokumenty.
 w przypadku wskazania przez Wykonawcę (w formie odrębnego osó wiadczenia zawierającego min.
sygnatury postępowanó , w ktoó rym wymagane dokumenty lub osó wiadczenia były składane)
dostępnosó ci osó wiadczenó lub dokumentoó w wymienionych w pkt. 10.5.1 ÷ 10.5.3, ktoó re znajdują się w
posiadaniu Zamawiającego, w szczegoó lnosó ci osó wiadczenó lub dokumentoó w przechowywanych przez
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okolicznosó ci, o
ktoó rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych osó wiadczenó lub dokumentoó w
, o ile są one aktualne.

10.6 Uwagi dodatkowe:
Jezż eli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamoó wienia, Zamawiający mozż e na kazż dym etapie postępowania wezwacó Wykonawcoó w do złozż enia
wszystkich lub niektoó rych osó wiadczenó lub dokumentoó w potwierdzających, zż e nie podlegają
wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jezż eli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, zż e złozż one uprzednio osó wiadczenia lub dokumenty nie są juzż aktualne, do złozż enia
aktualnych osó wiadczenó lub dokumentoó w.
10.6.2. Jezż eli Wykonawca nie złozż ył jednolitego dokumentu, osó wiadczenó lub dokumentoó w potwierdzających
spełnianie warunkoó w udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, lub innych
10.6.1.
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dokumentoó w niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, osó wiadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwosó ci, Zamawiający
wzywa do ich złozż enia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjasnienó w terminie przez
siebie wskazanym, chyba zż e mimo ich złozż enia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjasó nienó oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewazż nienia
postępowania.
10.6.3. Jezż eli Wykonawca nie złozż ył wymaganych pełnomocnictw albo złozż ył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złozż enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba zż e mimo ich
złozż enia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewazż nienia
postępowania.

11.
11.1.

11.2.
11.3.
11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

INFORMACJE DLA WYKONAWCY MAJĄCEGO SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA
POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Jezż eli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentoó w o ktoó rych mowa w pkt. 10.5.1 ÷ 10.5.3 SIWZ składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktoó rym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, zż e:
a) nie zalega z opłaceniem podatkoó w, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo
zż e zawarł porozumienie z własó ciwym organem w sprawie spłat tych nalezż nosó ci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegoó lnosó ci uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłozż enie na raty zaległych płatnosó ci lub wstrzymanie w całosó ci
wykonania decyzji własó ciwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłosó ci.
Dokumenty, o ktoó rych mowa w pkt. 11.1 lit. b), powinny bycó wystawione nie wczesó niej nizż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o ktoó rym mowa w pkt. 11.1 lit. a) powinny bycó wystawione nie wczesó niej nizż 3 miesiące
przed upływem tego terminu.
Jezż eli w kraju, w ktoó rym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, ktoó rej dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentoó w, o ktoó rych mowa w pkt. 11.1,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio osó wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osoó b uprawnionych do jego reprezentacji, lub osó wiadczenie osoby, ktoó rej dokument miał
dotyczycó , złozż one przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego własó ciwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt. 11.2 i pkt. 11.3 stosuje się
odpowiednio.
W przypadku wątpliwosó ci co do tresó ci dokumentu złozż onego przez Wykonawcę, Zamawiający mozż e
zwroó cicó się do własó ciwych organoó w odpowiednio kraju, w ktoó rym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktoó rej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłozż onego dokumentu.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę (w formie odrębnego osó wiadczenia) dostępnosó ci
osó wiadczenó lub dokumentoó w wymienionych w pkt. 11.1 , w formie elektronicznej pod okresó lonymi
adresami internetowymi ogoó lnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę osó wiadczenia lub dokumenty.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę (w formie odrębnego osó wiadczenia zawierającego min.
sygnatury postępowanó , w ktoó rym wymagane dokumenty lub osó wiadczenia były składane)
dostępnosó ci osó wiadczenó lub dokumentoó w wymienionych w pkt. 11.1, ktoó re znajdują się w posiadaniu
Zamawiającego,
w
szczegoó lnosó ci
osó wiadczenó
lub
dokumentoó w
przechowywanych
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia
okolicznosó ci, o ktoó rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych osó wiadczenó
lub dokumentoó w, o ile są one aktualne.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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12.

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

12.1. Postępowanie o udzielenie zamoó wienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.2. Postępowanie o udzielenie zamoó wienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
12.3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za posó rednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2017. 1481),
osobisó cie, za posó rednictwem posłanó ca, faksu lub przy uzż yciu só rodkoó w komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o só wiadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.
1219).
12.4. W przypadku przekazania osó wiadczenó , wnioskoó w, zawiadomienó oraz informacji drogą elektroniczną
dokument musi miecó formę skanu oryginału pisma.
12.5. Jezż eli Zamawiający lub Wykonawca przekazują osó wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
za posó rednictwem faksu lub przy uzż yciu só rodkoó w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o só wiadczeniu usług drogą elektroniczną, kazż da ze stron na zż ądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
12.6. Wykonawca mozż e zwroó cicó się do Zamawiającego o wyjasó nienie tresó ci specyfikacji istotnych warunkoó w
zamoó wienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielicó wyjasó nienó , nie poó zó niej nizż 2 dni,
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, zż e wniosek o wyjasó nienie tresó ci specyfikacji
wpłynął do Zamawiającego nie poó zó nij nizż do konó ca dnia, w ktoó rym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Jezż eli wniosek o wyjasó nienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego
terminu lub dotyczy udzielonych wyjasó nienó , Zamawiający mozż e udzielicó wyjasó nienó lub pozostawicó
wniosek bez rozpatrywania.
12.7. Jezż eli Zamawiający przedłuzż y termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu
składania wnioskoó w przez Wykonawcę i jego zapytanó do SIWZ.
12.8. Tresó có zapytanó wraz z wyjasó nieniami Zamawiający przekazż e Wykonawcom, ktoó rym przekazał
specyfikację istotnych warunkoó w zamoó wienia, bez ujawniania zó roó dła zapytania, a jezż eli specyfikacja
jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
12.9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający mozż e przed upływem terminu składania ofert zmienicó
tresó có specyfikacji istotnych warunkoó w zamoó wienia. Dokonaną w ten sposoó b modyfikację Zamawiający
udostępnia na stronie internetowej.
12.10. Zamawiający przedłuzż y termin składania ofert, jezż eli w wyniku zmiany tresó ci specyfikacji istotnych
warunkoó w zamoó wienia nieprowadzącej do zmiany tresó ci ogłoszenia niezbędny jest dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłuzż eniu terminu składania ofert Zamawiający
niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcoó w, ktoó rym przekazano specyfikację istotnych
warunkoó w zamoó wienia, oraz zamiesó ci stosowną informację na stronie internetowej, na ktoó rej
umieszczona jest specyfikacja.
12.11. Jezż eli zmiana tresó ci SIWZ prowadzi do zmiany tresó ci ogłoszenia o zamoó wieniu, Zamawiający
przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o
niekompletnej procedurze lub sprostowaniu.
12.12. Jezż eli w wyniku zmiany tresó ci SIWZ nieprowadzącej do zmiany tresó ci ogłoszenia o zamoó wieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuzż y termin
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawcoó w, ktoó rym przekazano SIWZ, oraz zamiesó ci informację
na stronie internetowej, a takzż e przekazż e Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie
terminu składania ofert.
12.13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami są:

Marek Hajko – pok. nr 21 – tel. (89) 7421166, 7422029 – w sprawach merytorycznych,

Lidia ZŻ arnoch-Micinó ska - pok. Nr 20 – tel. (89) 7422254, 7422029 – w sprawach merytorycznych,

Marta Przekadzinó ska – pok. Nr 9 – tel. (89) 7422257, 7422029– w sprawach proceduralnych.
12.14. Wszelką korespondencję nalezż y kierowacó do Zamawiającego:
 w formie pisemnej na adres (w godzinach pracy Urzędu):
Urząd Gminy Piecki ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki
 faksem na numer: 89 742 20 65
 w formie elektronicznej, tj. w formie skanu oryginału pisma na adres e-mail: gmina@piecki.com.pl
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13. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
13.1. Przystępując do niniejszego postępowania, Wykonawca jest zobowiązany wniesó có wadium w wysokosó ci
15 000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
13.2. Wadium mozż e bycó wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spoó łdzielczej kasy oszczędnosó ciowo – kredytowej, z tym
zż e poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięzż nym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o ktoó rych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczosó ci (Dz. U. Nr z 2007 Nr
42, poz. 275).
13.3. Jezż eli wadium zostanie wniesione w formie niepienięzż nej, kserokopia takiego dokumentu powinna
stanowicó integralną częsó có oferty, natomiast oryginał dokumentu winien bycó dołączony do oferty tak,
aby mozż na było przekazacó go do depozytu w Referacie Finansowym Urzędu Gminy, bez potrzeby
rozpinania oferty.
13.4. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawieracó klauzule
gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okolicznosó ci
wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
13.5. Wadium wniesione w pieniądzu nalezż y wpłacicó przelewem na konto: w Warmińsko-Mazurskim
Banku Spółdzielczym O/Piecki: 30 9364 0000 2006 0001 0120 0005 z dopiskiem „Odbiór
i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z terenu gminy Piecki” w terminie
do dnia 04.05.2018r. do godz. 1030, a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.
13.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
13.7. Wadium wniesione przelewem na rachunek bankowy musi wpłynącó, najpoó zó niej przed upływem
terminu składania ofert. Zamawiający będzie uwazż ał za skuteczne wniesienie wadium tylko woó wczas,
gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, zż e otrzymał taki przelew przed upływem
terminu składania ofert.
13.8. Zamawiający zwroó ci wadium na zasadach okresó lonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.
13.9. Zamawiający zż ąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, ktoó remu zwroó cono wadium
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jezż eli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okresó lonym
przez Zamawiającego.
13.10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach okresó lonych w art. 46 ust. 4a i 5
ustawy Pzp.
13.11. W ofercie nalezż y wpisacó nr konta, na ktoó re Zamawiający będzie moó gł zwroó cicó wadium wniesione
w pieniądzu.

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
14.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
14.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego mozż e przedłuzż ycó termin związania ofertą,
z tym zż e Zamawiający mozż e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwroó cicó się do Wykonawcoó w o wyrazż enie zgody na przedłuzż enie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuzż szy jednak nizż 60 dni. Odmowa wyrazż enia zgody, nie powoduje utraty wadium.
14.3. Przedłuzż enie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuzż eniem okresu
wazż nosó ci wadium albo, jezż eli nie jest to mozż liwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłuzż ony
okres związania ofertą.
14.4. Jezż eli przedłuzż enie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowiązek wniesienia wadium lub jego przedłuzż enie dotyczy jedynie Wykonawcy, ktoó rego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
14.5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
15.1 Wymagania ogólne

a) Kazż dy Wykonawca mozż e złozż ycó tylko jedną ofertę, albo od siebie, albo tezż jako partner we wspoó lnym
przedsięwzięciu, z jedną ostateczną ceną.
b) Ofertę składa się pod rygorem niewazż nosó ci, w formie pisemnej.
c) Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
d) Tresó có oferty musi odpowiadacó tresó ci specyfikacji istotnych warunkoó w zamoó wienia.
e) Oferta powinna bycó podpisana przez osobę upowazż nioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy okresó loną w rejestrze lub innym dokumencie, własó ciwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Podpis
winien bycó sporządzony w sposoó b umozż liwiający jego identyfikację np. złozż ony wraz z imienną pieczątką
lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska),
f) Upowazż nienie osoó b podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezposó rednio wynikacó z dokumentoó w
dołączonych do oferty. Oznacza to, zż e jezż eli upowazż nienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty nalezż y dołączycó oryginał lub posó wiadczoną
notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa, okresó lającego jego zakres i wystawionego przez osoby
do tego upowazż nione,
g) Wykonawca nie mozż e zmieniacó tresó ci formularzy, ktoó re stanowią częsó có specyfikacji istotnych warunkoó w
zamoó wienia. Dopuszcza się mozż liwosó có sporządzenia własnych wzoroó w formularzy z zastrzezż eniem, aby
tak sporządzone zawierał co najmniej te elementy, ktoó re zostały okresó lone przez Zamawiającego
we wzorach.
h) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złozż eniem oferty chyba zż e zajdą
okolicznosó ci okresó lone w art. 93 ust. 4 ustawy.

15.2 Forma oferty
a) Oferta oraz wszystkie dokumenty odnoszące się do oferty muszą bycó sporządzone w języku polskim,
pismem czytelnym, bez uzż ycia só cieralnego nosó nika pisma (np. ołoó wka), a wszelkie miejsca, w ktoó rych
Wykonawca nanioó sł zmiany muszą bycó parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
b) Zaleca się, by kazż da zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz by kartki
oferty były połączone w sposoó b trwały.
c) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
d) Formularz Oferty, osó wiadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotoó w na ktoó rych zdolnosó ciach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach okresó lonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące Podwykonawcoó w
nalezż y złozż ycó w formie oryginałoó w.
e) Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty, mogą bycó przedstawione w formie oryginałoó w
lub posó wiadczonych za zgodnosó có z oryginałem kopii.
f) Posó wiadczenia za zgodnosó có z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktoó rego
zdolnosó ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspoó lnie ubiegający się o udzielenie
zamoó wienia, albo Podwykonawca, w zakresie dokumentoó w, ktoó re kazż dego z nich dotyczą,
g) Zamawiający mozż e zż ądacó przedstawienia oryginału lub notarialnie posó wiadczonej kopii dokumentu,
gdy złozż ona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwosó ci, co do jej prawdziwosó ci.
h) Ofertę oraz pozostałe dokumenty i osó wiadczenia nalezż y złozż ycó w zamkniętym, nieprzezroczystym
opakowaniu, uniemozż liwiającym odczytanie jego zawartosó ci, ktoó re:
- będzie zaadresowane na Zamawiającego – GMINA PIECKI ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki
- będzie posiadacó oznaczenie „OFERTA – Odbioó r i zagospodarowywanie odpadoó w komunalnych
z terenu gminy Piecki”, „nie otwieracó przed 04.05.2018 r., przed godz. 1100”.
i) Wykonawca mozż e, przed upływem terminu składania ofert, zmienicó lub wycofacó ofertę, pod warunkiem,
zż e złozż y powiadomienie na takich zasadach jak złozż enie oferty z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE.
j) Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktoó ry
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawnosó ci dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
k) Koperty oznakowana dopiskiem WYCOFANIE zostaną otwarte przy otwieraniu ofert, a oferty ktoó rych one
dotyczą nie będą otwierane.
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15.3 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018. 419)

a) Wykonawca mozż e zastrzec w ofercie stosownym osó wiadczeniem, izż Zamawiający nie będzie moó gł ujawnicó
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisoó w o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomosó ci publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartosó có gospodarczą, co do ktoó rych
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufnosó ci,
b) Strony oferty będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisoó w ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, co do ktoó rych Wykonawca zastrzega, zż e nie mogą bycó one udostępniane innym
uczestnikom postępowania, nalezż y złozż ycó jako odrębną częsó có oferty lub włozż ycó do oddzielnej koperty,
odpowiednio ją oznaczając: „NIE UDOSTĘPNIACŚ . INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI ”, Wykonawca nie mozż e zastrzec informacji, o ktoó rych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
c) W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzezż e w ofercie informacje, ktoó re nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisoó w ustawy Prawo zamoó wienó publicznych
lub odrębnych przepisoó w, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak
pozostałe niezastrzezż one dokumenty,
d) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisoó w
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezż eli Wykonawca, nie poó zó niej nizż w terminie składania ofert
zastrzegł zż e nie mogą one bycó udostępniane oraz wykazał stosownym osó wiadczeniem, izż zastrzezż one
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
16.1. Oferty (lub zmiany) winny bycó złozż one w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii (pok. nr 7) Urzędu
Gminy Piecki lub przesłane pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby
Zamawiającego) – do dnia 04.05.2018r. do godz. 1030 .
16.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złozż eniu oferty po terminie. Oferta złozż ona po
terminie zostanie zwroó cona Wykonawcy bez jej otwierania, po upływie terminu do wniesienia
odwołania.
16.3. Złozż ona oferta zostanie zarejestrowana (z oznaczeniem daty i godziny) oraz otrzyma kolejny numer.
16.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2018 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy
Piecki, ul. Zwycięstwa 34 pok. nr 2 w obecnosó ci Wykonawcoó w, ktoó rzy przybędą na posiedzenie komisji
przetargowej.
16.5. Otwarcie ofert jest jawne.
16.6. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczycó na sfinansowanie
zamoó wienia.
16.7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcoó w, a takzż e informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamoó wienia, okres gwarancji i warunki płatnosó ci zawarte
w ofertach.
16.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamiesó ci na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczycó na sfinansowanie zamoó wienia,
2) firm oraz adresoó w wykonawcoó w, ktoó rzy złozż yli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamoó wienia, okres gwarancji, warunki płatnosó ci zawarte w ofertach .
16.9. W toku badania i oceny ofert zamawiający mozż e zż ądacó od Wykonawcoó w wyjasó nienó dotyczących tresó ci
złozż onych ofert, dokona wezwania do uzupełnienia osó wiadczenó lub dokumentoó w, poprawi oczywiste
omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodnosó ci oferty z SIWZ.

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
17.1. Wykonawca okresó li cenę realizacji zamoó wienia zgodnie ze wzorem Formularza oferty, ktoó ry stanowi
załącznik nr 2.
17.2. Okresó lone w formularzu ofertowym miesięczne ceny ofertowe są cenami ryczałtowymi. Ten rodzaj
wynagrodzenia jest niezmienny do zakonó czenia realizacji usługi i okresó lony przez art. 632 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459).

Znak sprawy – BKR.271.1.2018 - „Odbioó r i zagospodarowanie odpadoó w komunalnych z terenu gminy Piecki”.

16/22

17.3. Ceny zawarte w Formularzu oferty, o ktoó rym mowa powyzż ej muszą bycó wyrazż one w złotych polskich z
dokładnosó cią do dwoó ch miejsc po przecinku. Ceny będą stałe w okresie wykonywania umowy.
17.4. Cena oferty musi obejmowacó pełny zakres zamoó wienia okresó lony w SIWZ oraz zawieracó wszystkie
elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamoó wienia, w tym wszystkie dodatkowe koszty,
opłaty, ryzyka i składniki związane z realizacją przedmiotu zamoó wienia.
17.5. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
17.6. Jezż eli zaoferowana cena lub jej istotne częsó ci składowe, wydają się razż ąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamoó wienia i budzą wątpliwosó ci Zamawiającego, co do mozż liwosó ci wykonania przedmiotu
zamoó wienia zgodnie z wymaganiami okresó lonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisoó w, Zamawiający zwroó ci się o udzielenie wyjasó nienó , w tym złozż enie dowodoó w, dotyczących
wyliczenia ceny lub kosztu, w szczegoó lnosó ci w zakresie:
a) oszczędnosó ci metody wykonania zamoó wienia, wybranych rozwiązanó technicznych, sprzyjających
warunkoó w wykonania zamoó wienia dostępnych dla Wykonawcy, kosztoó w pracy, ktoó rych wartosó có
przyjęta do ustalenia ceny nie mozż e bycó nizż sza od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoó w ustawy z dnia 10
pazó dziernika 2002r. O minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2017.847 z poó zó n. zm.);
b)pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisoó w;
c) wynikającym z przepisoó w prawa ochrony só rodowiska;
d) powierzenia wykonania częsó ci zamoó wienia podwykonawcy.
17.7. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest nizż sza o co najmniej 30% od:
a) wartosó ci zamoó wienia, powiększonej o nalezż ny podatek od towaroó w i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub só redniej arytmetycznej cen
wszystkich złozż onych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjasó nienó , o ktoó rych mowa w
pkt 17.6 SIWZ, chyba zż e rozbiezż nosó có wynika z okolicznosó ci oczywistych, ktoó re nie wymagają
wyjasó nienia;
b) wartosó ci zamoó wienia powiększonej o nalezż ny podatek od towaroó w i usług, zaktualizowanej z
uwzględnieniem okolicznosó ci, ktoó re nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczegoó lnosó ci
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający mozż e zwroó cicó się o udzielenie wyjasó nienó , o ktoó rych
mowa w pkt. 17.6 SIWZ.
17.8. Obowiązek wykazania, zż e oferta nie zawiera razż ąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
17.9. Cena oferty nie podlega negocjacjom i zmianom.
17.10. Wykonawca oblicza cenę według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
17.11. Prawidłowe ustalenie podatku VAT nalezż y do obowiązkoó w Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy
o podatku od towaroó w i usług oraz podatku akcyzowym.
17.12. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami,
Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie oferty.
17.13. W przypadku, jezż eli Wykonawca złozż y ofertę, ktoó rej wyboó r prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, ktoó ry miałby obowiązek
rozliczycó zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany
poinformowacó Zamawiającego, czy wyboó r oferty będzie prowadzicó do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, ktoó rych dostawa lub
só wiadczenie będzie prowadzicó do jego powstania, oraz wskazując ich wartosó có bez kwoty podatku.
17.14. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towaroó w i usług oraz ustawy – Prawo
zamoó wienó publicznych nałozż yła na Zamawiającego obowiązek doliczenia podatku VAT płaconego przez
niego do wartosó ci netto Wykonawcy w przypadku:
a)
tak jak obecnie – wewnątrzwspoó lnotowego nabycia towaroó w,
b)
mechanizmu odwroó conego obciązż enia, w odniesieniu do wprowadzonych juzż , jak
i wprowadzonych nowelizacją zmian w ustawie o VAT,
c)
importu usług lub importu towaroó w, z ktoó rymi wiązż e się analogiczny obowiązek doliczenia przez
Zamawiającego przy poroó wnywaniu cen ofertowych podatku VAT.
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18. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBÓW DOKONYWANIA OCENY OFERT
18.1

Kryteria oceny ofert

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena (koszt)

60%

2

Dosó wiadczenie w realizacji usług

30%

3

Termin płatnosó ci faktury

10%

a) Kryterium: Cena (C)
Oferta z najnizż szą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktoó w - przy czym max. liczba punktoó w w tym
kryterium to 60. Pozostałym Wykonawcą przyznana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktoó w.
Liczba punktoó w, ktoó re uzyskają poszczegoó lne oferty w kryterium cena zostanie obliczona wg
następującego wzoru
Cn
C = ---- x 60pkt
Co
C – ilosó có punktoó w w „kryterium cena” badanej oferty,
Cn – najnizż sza cena brutto sposó roó d badanych ofert,
Co – cena oferty badanej brutto
b) Kryterium: Doświadczenie w realizacji usług (D)
Wykonawca, ktoó ry udokumentuje dosó wiadczenie w realizacji usług o kodach CPV wymienionych w pkt. 3.1
SIWZ, ktoó rych cena wynosi minimum 300 tys. zł otrzyma punkty zgodnie ze ponizż szymi zasadami:
Udokumentowanie realizacji :
- 1 usługi (kryterium minimalne spełnienia warunkoó w udziału w postępowaniu) - 0 pkt.
- 2 usług - 10 pkt.
- 3 usług - 20 pkt.
- 4 i więcej usług - 30 pkt
c)
-

Kryterium: Termin płatności faktury (T)
14 – 20 dni – 2 pkt
21 dni – 29 dni – 5 pkt
30 dni – 10 pkt

Termin płatnosó ci faktury nalezż y podacó w dniach, liczonych od dnia dostarczenia do Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, zż e termin płatnosó ci faktury
nie mozż e bycó kroó tszy nizż 14 dni kalendarzowych i nie mozż e bycó dłuzż szy nizż 30 dni kalendarzowych.
d) Wynik
Oferta, ktoó ra przedstawi najkorzystniejszy bilans (uzyska największą, łączną liczbę punktoó w uzyskanych w
ww. kryteriach oceny) zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilosó cią uzyskanych punktoó w.
Po = C+D+T
Po – suma punktoó w uzyskanych przez ofertę
C - ilosó có punktoó w uzyskanych przez ofertę w kryterium: cena,
D - ilosó có punktoó w uzyskanych przez ofertę w kryterium: dosó wiadczenie w realizacji usług,
T – termin płatnosó ci faktury.
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18.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający mozż e zż ądacó od Wykonawcoó w wyjasó nienó dotyczących tresó ci
złozż onych ofert.
18.3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na
niezgodnosó ci oferty z tresó cią SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w tresó ci oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, ktoó rego oferta została poprawiona.
18.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, ktoó ra jest zgodna z ustawą Pzp, spełnia wymagania SIWZ
oraz uzyska najwyzż szą sumę punktoó w (Po).
18.5. Jezż eli nie mozż na wybracó oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, zż e dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans kryterioó w oceny ofert, Zamawiający sposó roó d tych ofert wybiera ofertę z najnizż szą ceną,
a jezż eli zostały złozż one oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawcoó w, ktoó rzy złozż yli te
oferty, do złozż enia w terminie okresó lonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

19. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY
19.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcoó w, ktoó rzy
ubiegali się o udzielenie zamoó wienia. W zawiadomieniu Zamawiający poinformuje Wykonawcę o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jezż eli jest miejscem wykonywania działalnosó ci Wykonawcy, ktoó rego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezż eli są
miejscami wykonywania działalnosó ci Wykonawcoó w, ktoó rzy złozż yli oferty, a takzż e punktację
przyznaną ofertom w kazż dym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, ktoó rzy zostali wykluczeni,
c) Wykonawcach, ktoó rych oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
ktoó rych mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamoó wienó publicznych, braku roó wnowazż nosó ci lub
braku spełniania wymaganó dotyczących wydajnosó ci lub funkcjonalnosó ci,
d) uniewazż nieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
19.2. Zamawiający udostępni informacje, o ktoó rych mowa w pkt. 19.1. lit a) i d) na stronie internetowej,
z zastrzezż eniem art. 92 ust. 3 ustawy Prawo zamoó wienó publicznych.
19.3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadacó ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikacó
z dokumentoó w załączonych do oferty.
19.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamoó wienia publicznego w terminie nie kroó tszym nizż
okresó lony w art. 94 ust. 1 Pzp, z zastrzezż eniem wystąpienie okolicznosó ci w art. 94 ust. 2 ustawy.
19.5. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczycó Zamawiającemu
następujące dokumenty:
a. umowę konsorcjum - w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złozż onej przez konsorcjum,
b. umowę spoó łki cywilnej - w przypadku złozż enia oferty przez spoó łkę cywilną,
c. kopię polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczeniowego, potwierdzającego, zż e
jest on ubezpieczony od odpowiedzialnosó ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnosó ci
gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamoó wienia na kwotę co najmniej 100%
zatwierdzonej kwoty kontraktowej,
19.6. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:
a) okresó lała sposoó b reprezentacji wszystkich podmiotoó w oraz upowazż niała jednego z członkoó w
konsorcjum – głoó wnego partnera (lidera) do koordynowania czynnosó ci związanych
z realizacją umowy,
b) stwierdzała o odpowiedzialnosó ci solidarnej partneroó w konsorcjum za całosó có podjętych zobowiązanó
w ramach realizacji przedmiotu zamoó wienia
19.7. Jezż eli Wykonawca, ktoó rego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamoó wienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezż ytego wykonania umowy,
Zamawiający mozż e wybracó ofertę najkorzystniejszą sposó roó d pozostałych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownej oceny, chyba zż e zachodzą przesłanki uniewazż nienia postępowania, o ktoó rych mowa
w art. 93 ust. 1 ustawy.
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20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
20.6.

20.7.
20.8.

Zamawiający wymaga zabezpieczenia nalezż ytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu
o zamoó wienia publiczne.
Wykonawca, ktoó rego oferta zostanie wybrana będzie musiał wniesó có zabezpieczenie nalezż ytego
wykonania umowy w wysokosó ci 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie nalezż ytego wykonania umowy mozż na wniesó có w formach wymienionych w art. 148
ust. 1 ustawy - Prawo zamoó wienó publicznych.
Zamawiający nie wyrazż a zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezż ytego wykonania umowy
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy – Prawo zamoó wienó publicznych.
Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia nalezż ytego wykonania umowy
musi bycó dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacicó przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego: w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Piecki
30 9364 0000 2006 0001 0120 0005 z podaniem tytułu wpłaty: (zabezpieczenie należytego
wykonania umowy – Odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z terenu gminy Piecki).
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium mozż e zostacó
zaliczona na poczet zabezpieczenia.
Zamawiający zwroó ci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoó wienia i uznania
przez Zamawiającego za nalezż ycie wykonane.

21. WZÓR UMOWY
21.1.
21.2.

Umowa, ktoó ra będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie
zamoó wienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane w załącznik nr 7 –WZÓR UMOWY
niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem tresó ci ofert.
Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamoó wienó publicznych okresó la
w wyzż ej wymienionym wzorze umowy okolicznosó ci, ktoó re mogą powodowacó koniecznosó có
wprowadzenia zmian w tresó ci zawartej umowy w stosunku do tresó ci złozż onej oferty.

22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.
22.5.
22.6.
22.7.
22.8.
22.9.

SŚ rodki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a takzż e innemu podmiotowi, jezż eli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamoó wienia oraz ponioó sł lub mozż e poniesó có szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisoó w ustawy Pzp.
SŚ rodki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamoó wieniu oraz specyfikacji istotnych warunkoó w
zamoó wienia przysługują roó wniezż organizacjom wpisanym na listę, o ktoó rej mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się w terminach okresó lonych w art. 182 ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynnosó ci zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia-jezż eli zostały przesłane w sposoó b okresó lony w art. 180 ust. 5
ustawy Pzp. lub w terminie 15 dni- jezż eli zostały przesłane w inny sposoó b.
Odwołanie wobec tresó ci ogłoszenia o zamoó wieniu i / lub wobec specyfikacji istotnych warunkoó w
zamoó wienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,
Odwołanie wobec czynnosó ci innych, nizż okresó lone w pkt. 22.4 i 22.5 wnosi się w terminie 10 dni
od dnia w ktoó rym powzięto lub przy zachowaniu nalezż ytej starannosó ci mozż na było powziącó
wiadomosó có o okolicznosó ciach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosó ci Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamoó wienia lub zaniechania czynnosó ci, do ktoó rej Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
Odwołanie powinno wskazywacó czynnosó có lub zaniechanie czynnosó ci Zamawiającego, ktoó rej zarzuca
się niezgodnosó có z przepisami ustawy Pzp, zawieracó zwięzłe przedstawienie zarzutoó w, okresó lacó
zż ądanie oraz wskazywacó okolicznosó ci faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
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wazż nego kwalifikowanego certyfikatu lub roó wnowazż nego só rodka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
22.10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposoó b, aby moó gł on zapoznacó się z jego tresó cią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, izż Zamawiający moó gł zapoznacó się z tresó cią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jezż eli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
przy uzż yciu só rodkoó w komunikacji elektronicznej.
22.11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
22.12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego własó ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego, za posó rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednoczesó nie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złozż enie skargi w placoó wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2017,poz. 1481) jest roó wnoznaczne z jej wniesieniem.

23.

OFERTA CZĘŚCIOWA – OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

24.

UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

25.

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamoó wienó uzupełniających.

26.

OPIS I WARUNKI OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania oferty wariantowej.

27.

POCZTA ELEKTRONICZNA, STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO

27.1. Strona internetowa jest stroną własną zamawiającego i ma następujący adres: bip.piecki.com.pl.
27.2. Adres poczty elektronicznej na ktoó ry nalezż y przesyłacó osó wiadczenia, wnioski, zawiadomienia,
informacje: gmina@piecki.com.pl.

28.

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

28.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamoó wienie publiczne w walutach obcych.
28.2. Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

29.

AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu
o zamoó wienie publiczne.

30.

ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztoó w udziału w niniejszym postępowaniu o zamoó wienie publiczne.

31.

INFORMACJA O WYMAGANIACH DOTYCZĄCYCH UMÓW O PODWYKONAWSTWO

Nie dotyczy.
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32.

INFORMACJA O PROCENTOWEJ OSTATNIEJ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA

Zamawiający nie wskazuje procentowej wartosó ci ostatniej częsó ci zamoó wienia. W przedmiotowym
postępowaniu nie mają zastosowania regulacje okresó lone w art. 143a Pzp

33.

STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST 2a.

Nie dotyczy.

34.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustaw:
 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoó wienó publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z poó zó n. zm.),
 ustawy z dnia 13 wrzesó nia 1996 r. o utrzymaniu czystosó ci i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz.
1289 z poó zó n. zm.),
 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 21),
 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony só rodowiska (t.j.: Dz. U. z 2017 r poz. 519),
 ustawy Kodeks cywilny o ile przepisy ustawy Prawo zamoó wienó publicznych nie stanowią inaczej.

35.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ.

a) Załącznik nr 1
b) Załącznik nr 2

– Szczegoó łowy opis przedmiotu zamoó wienia
– Formularz Oferty

c) Załącznik nr 3

– ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasoboó w na potrzeby realizacji zamoó wienia,
- Wykaz usług,
– Osó wiadczenie o przynalezż nosó ci albo braku przynalezż nosó ci do tej samej grupy
kapitałowej,
- Wykaz urządzenó technicznych - pojazdoó w,
– WZOŚ R UMOWY,

d) Załącznik nr 4
e) Załącznik nr 5
f) Załącznik nr 6
g) Załącznik nr 7
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