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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
GMINA DZIEMIANY
ul. 8-go Marca 3
83-425 Dziemiany

faks: (58) 688-01-28
e-mail: ug@dziemiany.pl
adres strony intrnetowej: bip.dziemiany.pl
Godziny urzędowania:
1) od godz. 7:30 do godz. 15:30 - poniedziałek, wtorek, czwartek
2) od godz. 7:30 do godz. 16:30 – środa
3) od godz. 7:30 do godz. 14:30 – piątek.
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej również "ustawą Pzp", a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1126),
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479).
2. Dokonując oceny ofert Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, określoną w art. 24 aa
ustawy Pzp.
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej
podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.).
4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
5. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46
Prawa zamówień publicznych.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia: usługa
I. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Odbiór odpadów komunalnych segregowanych w granicach administracyjnych gminy Dziemiany z
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
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2) Wyposażenie nieruchomości w worki do zbierania szkła oraz papieru, które zapewni
Wykonawca.
3) Odbiór odpadów zebranych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK).
4) Transport odebranych odpadów komunalnych do Instalacji Komunalnej, tj. Zakład Zagospodarowa
nia Odpadów Sierzno Sp. z o.o. W przypadku przestoju lub awarii instalacji komunalnej bądź w
stanach odbiegających od normalnych eksploatacji, dopuszcza się skierowanie strumienia
odpadów do instalacji zastępczych.
5) Szacunkowa ilość odpadów komunalnych przewidziana do odbioru z terenu gminy Dziemiany w
roku 2020 wynosi 1 215,00 Mg.
6) Szczegółowy opis zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ - „Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia”.
1. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy są zobowiązani w czasie realizacji Umowy
zatrudniać na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 2. wykonujące wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040).
2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji
Umowy osób wykonujących następujące czynności:
- kierowanie pojazdami, załadunek i rozładunek odpadów, organizacja i nadzór nad realizacją umowy,
obsługa skarg, wniosków, realizacja sprawozdań i raportów.
Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy będą
realizowali przedmiot Umowy.
3. 1) W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu wykaz pracowników realizujących usługi, o których mowa w ust. 1, a następnie
aktualizować taki wykaz co 1 miesiąc od dnia rozpoczęcia usługi do dnia zakończenia usługi.
2) Zamawiający wymaga, aby wykaz osób był aktualizowany również za każdym razem gdy nastąpi
zmiana osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 2.
3) W trakcie realizacji Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę oraz
dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności wskazane w ust. 2. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie
krótszym niż 7 dni Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na każde wezwanie Zamawiającego,
w szczególności:
a) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, określenie osób wykonujących czynności
wskazane w ust. 2, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób. Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę,
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Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę;
d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę,
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń;
e) ewentualnych innych dokumentów;
Wyżej wymienione dokumenty powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe,
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i
nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę
oraz zakres obowiązków pracownika.
4) W przypadku niezłożenia wymaganych przez Zamawiającego dokumentów we wskazanym terminie, ich niekompletności lub dokumentów niewykazujących zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 5-dniowy termin na usunięcie uchybień. W razie ich nieusunięcia Strony uznają, iż Wykonawca nie dopełnił wymogów związanych z wykazaniem spełniania obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, co uprawnia Zamawiającego do nałożenia kar umownych. Niedopełnienie wymogów związanych z zatrudnieniem na podstawie umowy o
pracę przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę obciąża Wykonawcę w zakresie możliwości nałożenia na niego kar umownych.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
4) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy
PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem
równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem
przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w w/w dokumentach. Podane w dokumentacji przetargowej nazwy własne nie mają na
celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy PZP a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań
jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których
znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie
zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne, np.: klasa, wytrzymałość lub inne, nie
będą gorsze od urządzeń jakie zostały przyjęte w dokumentacji. Zastosowanie urządzeń
równoważnych zapewnić musi także kompatybilność z pozostałymi materiałami i urządzeniami
przyjętymi w zastosowanej technologii. Wszystkie wskazane w opracowaniach projektowych nazwy
własne produktów należy traktować tylko jako wskazanie parametrów nie gorszych niż wymienione
w projektach.

ZP 9/2019

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Główny przedmiot:
Dodatkowe przedmioty:

90.51.10.00-2 Usługi wywozu odpadów
90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa powyżej.
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy, z tym że:
•

w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. Wykonawca wykona prace
przygotowawcze, w tym m.in. opracuje „trasówki” na potrzeby wykonywania usługi (w tym celu
zaleca się dokonanie wizji w terenie celem zapoznania ze specyfiką gminy, lokalizacją
nieruchomości przewidzianych do obsługi, stanem oraz nawierzchnią dróg dojazdowych),
sporządzi harmonogramy odbioru odpadów komunalnych.

•

od dnia 1 stycznia 2020 r. rozpocznie odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych gminy Dziemiany oraz z PSZOK-u.
2. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest dzień 31 grudnia 2020 r.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu;
- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów,
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że
posiada:
a) Dokument poświadczający wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez właściwy organ,
b) aktualny wpis do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49
ust. 1 ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 701 ze zm.) w
zakresie objętym przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem art. 233 ustawy o odpadach
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lub ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydane
przez właściwy organ na podstawie przepisów dotychczasowych.
1.2

sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia,

Zamawiający nie precyzuje niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
1.3

zdolności technicznej lub zawodowej pozwalającej na realizację zamówienia;

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą
dysponować w okresie wykonywania zamówienia, samochodami specjalistycznymi spełniającymi
wymagania określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z
2013 poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, w tym: co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez
funkcji kompaktującej.
1.4 Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w
którym wskazuje ich spełnianie. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
1.5 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy
udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia musi zostać załączone przez Wykonawcę do oferty.
1.6 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie
udostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja
ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 6.1.4., nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
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a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
samodzielnie zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
1.7 Nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający, zgodnie z art. 24 ust.
12 ustawy Pzp może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
1.8 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w
inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
7. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
7.1.Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie
podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – składane do oferty aktualne na dzień składania ofert:
7.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2a do SIWZ)
7.1.2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2b do SIWZ);
8. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
8.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy.
8.2. Zamawiający przewiduje dodatkowe podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.
5 pkt 1) i pkt 8) ustawy Pzp, tj.
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
8.3.
Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz wszystkie podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, jak również wskazani w ofercie podwykonawcy.
8.4.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
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naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.
8.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
9.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp
i braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp oraz w celu potwierdzenia, że
oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć:
9.1.1 wraz z ofertą:
9.1.1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia którego wzór stanowią załączniki nr 2a i nr 2b
do Formularza oferty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
9.1.1.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia dotyczące tych podmiotów.
9.1.1.3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa oświadczenia dotyczące
wykazanych podwykonawców.
9.1.1.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
9.1.1.5. Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
9.1.2 na wezwanie Zamawiającego, przy uwzględnieniu zastosowania w niniejszym postępowaniu
tzw. „procedury odwróconej” przewidzianej w art. 24 aa ustawy PZP,
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12 -22 ustawy Pzp, oraz w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu,
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów.
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9.1.2.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3
ustawy PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
4) oświadczenia Wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
716);
9.1.2.1.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1.2.1. ppkt 1)-4) składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo
że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu. Dokument, o którym mowa, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
9.1.2.1.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt
9.1.2.1.1. pkt a)-b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2
stosuje się.
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9.1.2.1.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
9.1.2.1.4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia.
9.1.2.1.5. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających brak
podstaw wykluczenia, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 22a ustawy
9.1.2.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
a) Dokument poświadczający wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez właściwy organ,
b) aktualny wpis do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust.
1 ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 701 ze zm.) w zakresie objętym
przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem art. 233 ustawy o odpadach lub ważne zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydane przez właściwy organ na podstawie
przepisów dotychczasowych.
2) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami.
9.1.2.2.1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda
dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9.1.3. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ
dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez

ZP 9/2019
Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie
potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą
wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).
9.1.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w
art. 22 a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów
są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
9.1.5. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów w zakresie ich zdolności technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, którym to podmiotom zamierza powierzyć realizację części niniejszego
zamówienia w charakterze swojego podwykonawcy, zobowiązany jest podać nazwy (firmy)
podwykonawców. Zamawiający zastrzega, iż zmiana albo rezygnacja przez Wykonawcę z podmiotu
będącego podwykonawcą na zasoby, którego powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż określony w dokumentacji postępowania.
9.1.6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń i dokumentów.
9.1.7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (przykładowy
druk załącznik nr 5 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126)
10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
10.1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z
zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp (art. 38).
10.2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
10.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przez Wykonawcę faksem
lub e-mailem należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.
10.4. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień wezwań oraz informacji
nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp.
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10.5. W przypadku korzystania ze środków komunikacji elektronicznej zaleca się korzystanie z poczty
elektronicznej, natomiast z faksu proponuje się korzystanie tylko w przypadku braku możliwości
korzystania z poczty elektronicznej.
10.6. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
stanowisko:

podinspektor ds. zamówień publicznych – Karolina Jenta
kierownik referatu gospodarki komunalnej – Rafał Dorau

e-mail:

ug@dziemiany.pl

fax.

(58) 688–01-28

w godz.:

pracy urzędu

2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą
elektroniczną jest:
stanowisko:

podinspektor ds. zamówień publicznych – Karolina Jenta
kierownik referatu gospodarki komunalnej – Rafał Dorau

e-mail:

ug@dziemiany.pl

fax.

(58) 688–01-28

w godz.:

pracy urzędu

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
11.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert.
11.3. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
12.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
12.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez
Wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ.
12.4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do
SIWZ.
12.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą
być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę
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(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co
najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia)
podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą być parafowane.
12.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
12.8. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz zobowiązany jest do podania firm podwykonawców.
12.9. Treść oferty stanowią wszystkie wymagane załączniki, w tym:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wymaganymi w treści SIWZ załącznikami,
2) dowód wniesienia wadium
w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien
złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu składania ofert w
siedzibie Zamawiającego lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium”
dołączonej do oferty. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub poręczenie winny
posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert;
3) 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 Wykonawców w
postępowaniu i zawarcia umowy (jeżeli dotyczy);
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez notariusza) w tym do podpisania innych dokumentów składanych wraz z
ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z
ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania
których pełnomocnik jest upoważniony (jeżeli dotyczy).
5) zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy);
12.10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie,
uniemożliwiającej odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia koperty. Koperta powinna być
oznaczona w następujący sposób:

Pieczątka firmowa Wykonawcy
wraz z adresem i numerem telefonu

Gmina Dziemiany
ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany

Oferta na „Odbiór i transport odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach
zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy
Dziemiany w 2020 r.”
„Nie otwierać przed dniem 29.11.2019 r., godz. 10:15”
12.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed
terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
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Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 12.10. oraz dodatkowo
oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
12.13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
12.14. W przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający nie jest
upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.
86 ust. 4 Ustawy. Wykonawca ma obowiązek informacje stanowiące tajemnicę jego
przedsiębiorstwa oznaczyć klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
13.1. Oferty należy składać do dnia 29.11.2019 r., godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego
Urząd Gminy w Dziemianach, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany - biuro nr 14 (sekretariat).
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone
Wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.
13.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2019 r., godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy w Dziemianach, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany - pokój nr 23 (sala posiedzeń).
14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
14.1. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego
zamówienia.
14.2. Cenę deklaruje się na formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ, podając cenę brutto.
14.3. Cenę wykonania zamówienia należy ustalić w oparciu o dokumentację techniczną, wymagania
SIWZ oraz obowiązujące normy, przepisy i sztukę budowlaną.
14.4. Cena oferty powinna obejmować kompletne wykonanie zamówienia publicznego, w tym koszty
wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji, jak również koszty robót nie
ujętych w dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia.
14.5. Przedmiar robót, dołączony do niniejszej SIWZ jest dokumentem pomocniczym i
dookreślającym przedmiot zamówienia.
14.6. Kosztorys ofertowy należy sporządzić w sposób umożliwiający ustalenie ceny netto
poszczególnych pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego.
14.7. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
14.8. Cena ryczałtowa brutto określona w ofercie stanowić będzie wartość ryczałtową niepodlegającą
zmianie z zastrzeżeniem zmian wynikających z Wzoru umowy.
14.9. Ceny przedstawione w ofercie muszą być podane w złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
14.10. Ewentualne wszelkie rabaty, bonifikaty, promocje i upusty Wykonawca musi uwzględnić w taki
sposób, aby ceny przedstawione w zestawieniu rzeczowo-finansowym uwzględniały je.
14.11. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie koszty związane z przekazaniem odpadów
firmom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub
unieszkodliwienia odpadów określonego rodzaju.
14.12. Wartość netto oferty, należy ustalić jako sumę wszystkich pozycji zestawienia rzeczowofinansowego.
14.13. Cenę ryczałtową brutto dla oferty należy ustalić poprzez dodanie do ceny netto podatku VAT
w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
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14.14. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli Wykonawca nie spełni
powyższego obowiązku, pokryje koszty Zamawiającego powstałe w związku z tą sytuacją.
14.15. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa powyżej ma charakter
ryczałtowy, a Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie
zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Tytułem przykładu
wynagrodzenie obejmuje w szczególności wszelkie koszty, zysk, podatki i opłaty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia. Uznaje się, że Wykonawca uwzględnił wszelkie dodatkowe
elementy zamówienia, nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania przedmiotu
umowy, a wynagrodzenie w całości obejmuje ceny wszelkich materiałów, urządzeń, instalacji,
usług, etc., a także wszelkie prace które albo są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia
przedmiotu umowy, albo mogą się stać nieodzowne w celu przezwyciężenia
nieprzewidzianych okoliczności przed wykonaniem przedmiotu umowy.
15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
15.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena „C”

60,00%

2

Czas realizacji odbioru odpadów z Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) „T”

40,00%

15.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 15.1. kryteria będą liczone według następujących
wzorów:
Nr
kryterium

1

2

Wzór
C = (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Czas realizacji odbioru odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) (T) – rozumie się przez to czas w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku)
liczony od momentu otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę (telefon, e-mail) do chwili
fizycznego odebrania odpadów z PSZOK.
W przypadku kryterium „Czas realizacji odbioru odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK)” oferta otrzyma odpowiednio ilość punktów :
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do 3 dni roboczych – 40 punktów
do 4 dni roboczych – 20 punktów
do 5 dni roboczych – 0 punktów

Czas realizacji odbioru odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych.
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium to 40 pkt
3

Łączna ilość punktów: P = C + T

15.3. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać 100 pkt
15.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
15.5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
wyżej kryteria oceny ofert.
16.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93
ustawy Pzp.
16.3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru
oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a
w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących funkcjonalności
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) unieważnieniu postępowania,
16.4. Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informacje o wyborze oferty lub
unieważnieniu postępowania.
16.5. Zamawiający zawrze umowę na realizację zamówienia publicznego w terminie określonym w art.
94 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy PZP.
16.6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązani są przekazać
umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
16.7. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części
zamówienia, przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wykaz
części zamówienia i ich wartości oraz firm i danych kontaktowych podwykonawców.
16.8. Nie stawienie się Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego do zawarcia umowy, traktowane będzie jako uchylanie się od
zawarcia umowy.
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16.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
17.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych).
2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w następującej formie:
- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, nr rachunku:
Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd. o/ Lipusz; 29 8340 0001 0200 0185 2000 0008
z dopiskiem „Wadium ZP 9/2019 Odbiór i transport odpadów komunalnych powstałych na
nieruchomościach zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z
terenu Gminy Dziemiany w 2020 r.”
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 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 późniejszymi zmianami).
4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie
decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego,
5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w
osobnej kopercie, a do oferty należy wpiąć kserokopię.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej
oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza.
8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jego wniesienia żądano.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
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w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę
jako najkorzystniejszej.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
18. PODWYKONAWCY
18.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
18.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
18.3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie
jego realizacji,wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym
mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
18.4. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
18.5. Przepisy pkt 18.3 oraz pkt 18.4 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
18.6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
18.7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

19. UMOWA
19.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
20.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale
VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
20.2. Ponieważ szacowana wartość zamówienia jest poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcom przysługuje
odwołanie wyłącznie wobec czynności (art. 180 ust. 2 ustawy Pzp):
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenie oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
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20.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182
ustawy Prawo zamówień publicznych.
20.4.
Stosownie do art. 181 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w terminie przewidzianym do
wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.
21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
21.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)
22. Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty;
Załącznik nr 3a do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp / warunki udziału;
Załącznik nr 3b do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp / podstawy wykluczenia;
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy
kapitałowej.
Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy
Załącznik nr 5a do SIWZ – Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 6 do SIWZ - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celach związanych z
przedmiotowym postępowaniem
Załącznik nr 6a do SIWZ - Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego
Załącznik nr 8 do SIWZ – Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp
UCHWAŁA NR XIII/59/19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów
UCHWAŁA NR XIII/63/19 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Dziemiany
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Załącznik nr 2 do SIWZ

...................................., dnia ........................

FORMULARZ OFERTY
GMINA DZIEMIANY
ul. 8 MARCA 3, 83-425 DZIEMIANY
Odpowiadając na ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, a także po zapoznaniu się z Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowymi informacjami Zamawiającego dotyczącymi
wykonania zamówienia ja niżej podpisany reprezentując Wykonawcę

Nazwa:………………………………………………………………………………………………………………..…..
Adres……………………………………………………………………………………………………………………...
e-mail …………………………………………..………………………….. Faks…………..………..….…………….
Telefon……………….………………..NIP/PESEL………………………………..REGON……………………….
składam ofertę na realizację zamówienia pn.

„Odbiór i transport odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach

zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu
Gminy Dziemiany w 2020 r.”
Wykonawca oświadcza, że:
1.

Uzyskał wszystkie niezbędne informacje do przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty,
podpisania umowy i realizacji zamówienia.

2.

Nie wnosi zastrzeżeń do treści SIWZ oraz innych dokumentów i informacji przekazanych przez
Zamawiającego.

3.

Zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania warunków określonych przez Zamawiającego,
a zwłaszcza akceptuje warunki dotyczące terminu realizacji zamówienia.

4.

Oferuje realizację zamówienia za cenę brutto w wysokości:

Lp.

Rodzaj odpadów/
rodzaj usługi

1

Odpady z nieruchomości,
na których zamieszkują
mieszkańcy

1055 Mg

Odpady z PSZOK

160 Mg

2

Cena netto
za odbiór
1 tony
odpadów

Cena brutto
Szacowana ilość
za odbiór odpadów w okresie
1 tony
trwania umowy
odpadów
w tonach (Mg)

Łączna wartość
brutto w zł

RAZEM:

(słownie: ...............................................................................................................................................................)
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podatek od towarów i usług:
w wysokości: ….…. % zgodnie z ustawą o VAT (wartość podatku VAT: ….......................... zł)
albo
przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. ….....
ust. ….... pkt …... ustawy o VAT lub
jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT
lub
jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej;
5.

Oferujemy odbiór odpadów z PSZOK w terminie …..... dni roboczych od dnia zgłoszenia przez
Zamawiającego (3 dni, 4 dni lub 5 dni roboczych).

6.

Uważa się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7.

Akceptuje wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ i w przypadku wyboru niniejszej oferty
zobowiązuje się (na warunkach określonych w SIWZ, Wzorze Umowy i złożonej ofercie) do
podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.

Rozliczenia będą następowały przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze
__ ____ ____ ____ ____ ____ ____

9.

Jako koordynatora do bieżących uzgodnień w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
wyznacza się …………………………………..……….............................……… Tel………………..........…….……….

10.

Zamówienie wykona sam / powierzy podwykonawcom w zakresie określonym w załączniku
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I PODWYKONAWCACH.*

11.

Wszystkie informacje podane w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji oraz zatajenia informacji.

12.

Oświadczamy, że Wykonawca którego reprezentujemy jest (zakreślić właściwe):
☐ małym przedsiębiorcą (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia
mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR)
☐ średnim przedsiębiorcą (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia
mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)
☐ dużym przedsiębiorstwem

13.

W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do posiadania opłaconej polisy
ubezpieczeniowej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na co najmniej wartość przedmiotu zamówienia, ważnej nie później niż od daty rozpoczęcia
realizacji umowy do czasu zakończenia umowy.

14.

Niżej wymienione informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie
udostępnione: …………………………………………………………….……….....…..…………………………………..……....

15. Załącza poniższe dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty:
15.1. Oświadczenia nr 3a i nr 3b
15.2. …………………………………………………………………………………………………………………
15.3. …………………………………………………………………………………………………………………

….............................................................................................................
(czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upoważnionego do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić oraz załączyć ewentualny załącznik
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Załącznik nr 3a do SIWZ
………………………...........………..
(Nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Odbiór i transport odpadów
komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Dziemiany w 2020 r.” oświadczam, że Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia

……………………………………..................................................
(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

___________________________________________________________________________
* Oświadczam, że Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w …….. (wskazać właściwą jednostkę redakcyjną) Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia polega na zasobach następujących podmiotów:
……………………………………………..……………………………………………..............................................………
……………………................................….……………………………………………..…………….............................
w następującym zakresie: ……......…………………………..………………………………….......….....................
…………………..……………………………………………....……….....................................................................
Załączniki: ..……………………………............………………………………..........................................…………..

Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy PZP Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

………………………………………...............................................
(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* Wypełnić i podpisać oraz ewentualnie załączyć odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia
wskazanej sytuacji.
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Załącznik nr 3b do SIWZ
………………….......…....…………..
(Nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I PODWYKONAWCACH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Odbiór i transport
odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych oraz z Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Dziemiany w 2020 r.”
oświadczam, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania o udzielnie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8.

………………………………………...............................................
(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* Oświadczam, że Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. ……………..….
…......................................................... ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy PZP).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………............................................................................................................
................................................………………………..........................................................................…

………………………………......................................................
(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* Oświadczam, że następujące podmioty, na których zasoby powołuję się Wykonawca w niniejszym
postępowaniu, tj.:
…………………………………..................................................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres),
na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie wyżej wskazanych przepisów ustawy

ZP 9/2019

………………………………………...............................................
(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* Oświadczam, że następującym podwykonawcom, Wykonawca powierzy wykonanie następujących
części zamówienia:

Lp.

Opis części zamówienia

Nazwa/firma, adres

Wskazani podwykonawcy na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie wyżej wskazanych przepisów ustawy.

………………………………………...............................................
(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* Wypełnić i podpisać oraz ewentualnie załączyć odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia wskazanej
sytuacji.
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[UWAGA: poniższe zastosować i doręczyć Zamawiającemu na adres składania ofert podany w SIWZ lub
ogłoszeniu o zamówieniu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP]

Załącznik nr 4 do SIWZ

________________________________
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O POWIĄZANIU KAPITAŁOWYM
„Odbiór i transport odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach
zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy
Dziemiany w 2020 r.”
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
Nawiązując do zamieszczonej w dniu …………...… 2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP oświadczamy, że:
nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w
niniejszym postępowaniu *)
lub
należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *)
w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy
kapitałowej , o ile dotyczy*)
1. .........................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą/ami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... roku.

.......................................................................

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Oświadczenie można złożyć faksem lub emailem w zakreślonym powyżej terminie, a następnie niezwłocznie przesłać
pocztą lub doręczyć osobiście bądź kurierem.

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6 do SIWZ

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celach związanych z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn.

„Odbiór i transport odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach
zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy
Dziemiany w 2020 r.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dziemiany realizujący
swoje zadania przez Urząd Gminy Dziemiany, ul. 8-go Marca 3, 83-425 Dziemiany



inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Dziemiany jest p. Krzysztof
Pukaczewski, tel.: 606 384 413, e-mail: pukaczewski@hotmail.com



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 9/2019 p.n.
”Odbiór i transport odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach
zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu
Gminy Dziemiany w 2020 r.” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego



odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
dalej „ustawa Pzp”;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;


nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dziemiany, 20 listopada 2019 r.
______________________
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
**

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
***
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Załącznik nr 6a do SIWZ

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Odbiór i transport odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach
zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy
Dziemiany w 2020 r.”

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

_____________________________
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 7 do SIWZ
………………………...........………..
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i transport
odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Dziemiany w 2020 r.” prowadzonego przez Gminę
Dziemiany, przedstawiam:

WYKAZ
narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami

Lp.

Opis pojazdu
(marka, model i nr rejestracyjny pojazdu)

Ilość
pojazdów

Informacja
o podstawie do
dysponowania
(np. własność,
dzierżawa itp.)

1

2

3

4

1

Pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych:
Model: ……………………………...................................................…..
Marka: ………………………………...............................................……
Nr rejestracyjny: …………………………...................................………

2

Pojazdy przystosowane do odbierania odpadów bez funkcji
kompaktującej:
Model: ………………………….....................................................…..
Marka: ………………………………................................................……
Nr rejestracyjny: …………………………....................................………

3

Pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zbieranych
odpadów komunalnych:
Model: ………………………….................................................……..
Marka: ………………………………...............................................……
Nr rejestracyjny: ………………...........................................…………

UWAGA:
W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznych lub zawodowych polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust.
1 ustawy Pzp, powinien przedłożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

………………………………………...............................................
(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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[UWAGA: poniższe zastosować tylko wtedy, gdy Wykonawca powołuję się na zasoby podmiotu/ów trzeciego/ich,
odpowiednią ilość razy w zależności od liczby podmiotów udostępniających zasoby Wykonawcy, a ponadto
wymagane jest do złożenia wraz z ofertą w formie oryginału przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji
podmiotu udostępniającego zasób/y]

Załącznik nr 8 do SIWZ

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
ZGODNIE Z ART. 22a UST. 1 USTAWY PZP
Działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………........................................................................
……………………………………………………………………..............................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG - o ile dotyczy)*

Oświadczam/y, że w przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowanych pn.:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach
zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy
Dziemiany w 2020 r.”
zobowiązuję/my (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………................................................................
…………………………………………………………………………………................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, składającego ofertę)*

W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty
dostęp do moich zasobów podaję:
1) zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy:
…………………………………...................................................................……………………………………………
……………………….................................…....................…………………………………………………………………
2) sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:
…………...................................................................……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...................................................................…
3) charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą:
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…...................................................................……………………..……………………………………………………
….....................................................…………………………………………………………………………………………
4) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:
…...................................................................……………………………………………………………………………
…………………………………………………...................................................................……………………………

Miejscowość .................................................. dnia .......................................... roku.

..........................................................................

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

