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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Odbiór do 629 Mg frakcji nadsitowej
z segregacji odpadów komunalnych kod 191212
o cieple spalania 13-15 Mg/kg ”
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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:
Nazwa:
Adres
Adres poczty elektronicznej
Strona internetowa
Nr telefonu
Nr faksu

Agencja Komunalna Sp. z o.o.
32-620 Brzeszcze, ul. Kościelna 7
ak@ak.brzeszcze.pl, zgo@ak.brzeszcze.pl
www.ak.brzeszcze.pl
/32/ 21-11-247
/32/21-11-543

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.
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 Pana/i danych osobowych jest Agencja Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w
Brzeszczach przy ul. Kościelnej 2. (32-620 Brzeszcze);

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim kontaktować poprzez
e-mail: kinga@informatics.jaworzno.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 15/ZP/2018 „Odbiór do
629 Mg frakcji nadsitowej z segregacji odpadów komunalnych kod 191212 o cieple spalania
13-15 MJ/kg ” 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”;

dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14.07.1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.)
oraz zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp;

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:
− 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.
− ____________________
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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II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych – tekst
jednolity ( tj. Dz.U. 2018.1986 ze zmianami ).) zwaną w treści Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia „ ustawą P.z.p.”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków
zamówienia zwaną dalej SIWZ stosuje się przepisy ustawy oraz
aktów
wykonawczych do niej wydanych.
3. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy P.z.p.
4. Numer sprawy: 1/ZP/2019
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest;
„Odbiór do 629 Mg frakcji nadsitowej z segregacji odpadów komunalnych
kod 191212 o cieple spalania 13-15 MJ/kg”
Kod CPV 90.51.40.00-3
Kod CPV 90.51.10.00-2
Kod CPV 90.51.30.00-6

2. Okres realizacji przedmiotu zamówienia – 2 miesiące od podpisania umowy.
3. Całkowita ilość frakcji nadsitowej do odbioru – do 629 Mg.
4. Odpady pochodzą z przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w sortowni
wyposażonej w przesiewacz bębnowy, separator optyczny, separator balistyczny i stoły
sortownicze.
5. ciepło spalania 13 – 16 MJ/kg
6. Zamawiający może zmniejszyć zamówienie o 30% w stosunku do całkowitej ilości.
7. Odbiór w ilości około 200 – 350 Mg/mc w okresie obowiązywania umowy w godzinach
7.00 – 19.00,
8. Odbiory odpadów wykonywane będą według potrzeb Zamawiającego na pisemne lub
telefoniczne zamówienie odbioru „odpadów”. Dopuszcza się zamówienie odbioru drogą
elektroniczną.
9. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zamówionych „odpadów” w terminie do 48
godz.
10. Transport po stronie Wykonawcy.
11. postać odpadu: bele, możliwe luzem
12. Miejsce odbioru przedmiotu zamówienia: loco Agencja Komunalna Sp. z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami, 32-620 Brzeszcze ul. Graniczna 48.
13. Załadunek frakcji nadsitowej po stronie Zamawiającego.
14. Wykonawca musi posiadać instalację do zagospodarowania odpadów objętych
przedmiotem zamówienia w procesie ich odzysku oraz posiadać zezwolenie na
przetwarzanie lub unieszkodliwianie odpadów 191212 wydane przez odpowiednie
organy.
15. Wzór Umowy stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ jest integralną częścią
niniejszej SIWZ i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia
zamówienia.
16. W czasie realizacji zamówienia, Zamawiający oferuje Wykonawcy wyłonionemu w
postępowaniu możliwość przyjęcia około 100 Mg/mc odpadów 191209 spełniających
parametry składowania w cenie 150 zł/Mg netto + podatek VAT w wysokości
obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
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Zasady dostarczania odpadów przez Wykonawcę wymienionych w pkt 16. określi
osobna umowa.

17.

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy,

2.

3.

4.

5.

IV.
1.
2.
3.
4.

musi wskazać w ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego
imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu
wypełnić załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza
wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w
formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Brak w/w informacji
oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę.
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w
wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację zamówienia.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ustawy, 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.
Umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub
roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między
wybranym
przez
Zamawiającego
Wykonawcą
a
innym
podmiotem
(Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane
także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi mieć formę pisemną.
Jeżeli Wykonawca w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wiedzy i doświadczenia powołuje się za zasoby podmiotu trzeciego na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, by
podmiot trzeci wykonywał część zamówienia odpowiednio do zakresu
udostępnianych zasobów. Zamawiający nie dopuszcza, by uczestnictwo w
realizacji zamówienia podmiotu trzeciego polegało wyłącznie na doradztwie i
nadzorze, udostępnieniu know-how, szkoleniach, itp. Z oferty musi wynikać, że
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizację zadań związanych
z udostępnionymi zasobami

POZOSTAŁE INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
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V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy;
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu;
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie
na przetwarzanie lub unieszkodliwianie odpadów 191212 oraz ich
transport wydane przez odpowiednie organy.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
co najmniej 290.000 zł
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
•

•

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie
wykonał co najmniej jedno zamówienie - usługę polegającą na
transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 12 10 lub/i
odpadów o kodzie 19 12 12 w łącznej ilości minimum 700,00 Mg w
okresie 2 miesięcy z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców wg zał. do SIWZ,
posiada minimum 2 pojazdy hakowe (zestawy po 2 kontenery) lub 1
pojazd typu „ruchoma podłoga” przystosowane do przewozu odpadów
o kodzie 191212. Zamawiający w tym punkcie nie precyzuje
minimalnych parametrów sprzętu. Przed podpisaniem umowy
Wykonawca wybrany do realizacji przedmiotu zamówienia przedstawi
Zmawiającemu szczegółowy opis i ilość jednostek sprzętowych
przewidzianych do realizacji zamówienia z uwzględnieniem
możliwości przewozu wskazanego w siwz dziennego tonażu
odbieranych odpadów.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu,
polegających na zdolności technicznej lub zawodowej w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
3. 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.
4. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwala na wykazanie przez wykonawcę
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
i art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy P.z.p.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
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albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
6. Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak Wykonawcy występujący
samodzielnie.
7. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
8. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia – nie spełnia.
VI.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
VII.

WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę
w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych
w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy P.z.p. oraz Wykonawcę w stosunku do którego
zachodzi podstaw wykluczenia wskazana w art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy P.z.p.
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust.7 ustawy P.z.p.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust.1 pkt.13 i 14
oraz 16-20 ustawy P.z.p. lub art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy P.z.p. 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
doznana krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz
nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
W celu skorzystania z zapisów pkt. VI.3 Wykonawca zobowiązany jest do
wypełnienia stosownej rubryki w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie zapisu pkt. VI.3.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy P.z.p. przed
wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość
udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób
zapewnienia konkurencji.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art.
51 ust.1a, art.57 ust.1 lub art. 60 dd ust.1 ustawy P.z.p., albo od zamieszczenia
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy P.z.p.
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1
pkt.23 ustawy P.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW OD WYKONAWCÓW
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1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawców, które należy złożyć wraz
z ofertą:
1) wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej
specyfikacji.
2) w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 25 a ust. 1 ustawy należy przedłożyć Oświadczenie w odniesieniu do
przesłanek wykluczenia z postępowania na formularzu zgodnym z treścią
Załącznika Nr 2 do SIWZ,
3) w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć Oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią Załącznika Nr 3
do SIWZ,
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji, składa także odrębne oświadczenia dla każdego z tych
podmiotów.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Zgodnie z art. 26.ust.2 ustawy przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni , aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzający okoliczności, o których mowa w art.25.ust.1 ustawy.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
om której mowa w art. 86 ust.5 ustawy przekaże Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której
mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca
może przedstawić dowody, ze powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa
każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
6. Pełnomocnictwo- jeżeli oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną
i wykazaną w dokumentach rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do
podpisania oferty ciąży na Wykonawcy.
7. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
VIII. WYKAZ
WYMAGANYCH
OŚWIADCZEŃ
I
DOKUMENTÓW
OD
WYKONAWCÓWSKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 P.Z.P.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów
poświadczających okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy P.z.p.:
1. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia,
o którym mowa w art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy P.z.p.
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust.1 pkt. 13, 14, 21 ustawy P.z.p. wystawionych nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem składania ofert,
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2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składanie ofert, 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,
4) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lun ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 25 ust.5 pkt. 1 ustawy P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem składania ofert.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumenty
o których mowa w pkt. VIII. 1. składa każdy Wykonawca.
3. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu;
1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 290.000,00 zł
2) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca posiada zezwolenie na
przetwarzanie lub unieszkodliwianie odpadów 191212 oraz ich transport
wydane przez odpowiednie organy
3) wykazu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,
wykonanych co najmniej jednego zamówienia - usługi polegającej na
transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 12 10 lub/i
odpadów o kodzie 19 12 12 w łącznej ilości minimum 700,00 Mg w
okresie maksimum 2 miesięcy z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców wg zał. 5 do SIWZ, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami
tymi są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na
rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są nadal wykonywane, W przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert.
4) wykazu pojazdów stosowanych do realizacji zamówienia z podaniem ich
typów zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty
o których mowa w pkt. VIII.3. pkt. 3,4,5 składa przynajmniej jeden Wykonawca.
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5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie określonym w art. 25 ust.1 pkt.3 zamiast
dokumentów o których mowa w pkt.VIII. 1. składa informację z odpowiedniego
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba której informacja albo dokument
dotyczy, potwierdzając odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy prze upływem terminu składania ofert,
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7. Wymagania formalne dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych przez
Wykonawcę:
1) ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej,
2) oświadczenia składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na
zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne
niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem,
3) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca, albo
podmiot trzeci albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia – w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej,
4) poświadczenie za zgodność z oryginałem w formie pisemnej winno być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikacje podpisu, np. wraz
z imienna pieczątką osoby poświadczającej,
5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentów o których mowa w rozporządzeniu
innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy gry złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości do co jej prawdziwości,
6) w celu oceny, czy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie
dysponował tymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonania
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób
wykorzystania
zasobów
innego
podmiotu,
przez
Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) czy podmioty, na zdolnościach których Wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
8. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz.U. z 2016 poz. 1126)
.
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IX.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
1. Zamawiający
dopuszcza,
aby
komunikacja
między
Zamawiającym
a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną – adres zgo@ak.brzeszcze.pl przesyłane wiadomości powinny
stanowić
załączniki
do
korespondencji
przygotowane
w
jednym
z wymienionych formatów tj.: txt, rtf, pdf, doc.
2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym
się postępowaniem jest :
Mariusz Wojtyła

tel.
32/ 613 50 22
kom. 604 562 390
Uwaga : od poniedziałku do piątku godz. w godz. pomiędzy 800 a 1300..
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu
lub na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone
w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
5. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące
wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem
przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania (pocztę elektroniczną) na
adres: zgo@ak.brzeszcze.pl
X. UDZIELANIE WYJAŚNIANIE TREŚCI SIWZ, ZMIANY W TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może się zwracać do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania
ofert, wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ winno być złożone nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim
Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytani i udzieli odpowiedzi na wszystkie
zapytanie niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono
SIWZ.
4. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom,
którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania
źródła zapytania.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu do jego
składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązująca należy przyjąć treść pisma
zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na
której udostępniono SIWZ.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
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o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach
Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
9. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie
wszystkich Wykonawców, zamieszczając informację na stronie internetowej, na
której udostępniono SIWZ oraz zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.
2. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę
wadium w wysokości 8.000,00 PLN.
3. Wadium można wnieść w formie:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5
pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tj. Dz.U.2019.310).
4. Wadium w formie pieniężnej można wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Pekao S.A.: 53 1240 4155 1111 0000 4627 4942 z adnotacją: wadium do
przetargu Nr 1/ZP/2019.
5. Wadium w innych formach niż pieniądzu należy złożyć w formie oryginału lub
kserokopii (potwierdzonej za zgodność) załączone do oferty. Oryginał w/w
dokumentu, który zostanie zwrócony na zasadach określonych w ustawie Prawo
zamówień publicznych.
6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4 a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Datą wniesienia wadium w formie przelewu jest data uznania rachunku
bankowego Zamawiającego.
8. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium, lub, gdy wadium zostanie
wpłacone po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert, zostanie
odrzucona.
9. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych, w art. 46 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
10.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 w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej..
X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca
pozostaje
związany
ofertą
przez
okres
30
dni
licząc
od dnia otwarcia ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
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4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą następuje po wyborze najkorzystniejszej oferty,
obowiązek wniesienia wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej
SIWZ.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca który przedkłada lub
partycypuje w więcej niż jednej ofercie, powoduje, iż wszystkie oferty tego
Wykonawcy zostaną odrzucone.
3. Oferta winna być przygotowana w oparciu o Formularz ofertowy stanowiący
Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.
4. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, czytelnie w języku polskim,
przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
5. Zaleca się, aby złożona oferta posiadała kolejno ponumerowane strony,
a numeracja rozpoczynała się od numer 1 umieszczonego na pierwszej stronie
oferty. Wykonawca może nie numerować stron oferty, jeżeli wszystkie kartki oferty
są trwałe zszyte lub scalone w inny sposób.
6. Każda strona oferty winna być podpisana przez osoby upoważnione do
reprezentowania
Wykonawcy
(Wykonawców
wspólnie
ubiegających
się
o zamówienie). Oznacza to, że jeżeli z dokumentów określających status prawny
Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy
upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty
muszą zostać podpisane przez wszystkie te osoby.
7. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio
z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy do oferty należy dołączyć
oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis stosownego pełnomocnictwa.
8. Wszystkie dokumenty, oświadczenia sporządzone w językach obcych należy
złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.
9. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej zdekompletowanie.
10. Wykonawca
ponosi
wszystkie
koszty
związane
z
przygotowaniem
i przedłożeniem oferty.
11.Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli Wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
12. Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia części jawnej oferty od części
stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr153, poz.1503,
z późn. zm). Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, co do
których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania, muszą być umieszczone w odrębnej kopercie oznaczonej napisem
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
13. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest złożyć
stosowne oświadczenie w formularzu ofertowym wraz z uzasadnieniem.
14. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający uzna zastrzeżone
informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę.
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15. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy
P.z.p.
16. Każda poprawka musi być naniesiona czytelnie oraz opatrzona podpisem osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
17. Ofertę musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym
opakowaniu/kopercie, oznaczonym następująco:
Agencja Komunalna Sp. z o.o. w Brzeszczach
ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze
Oferta na
„Odbiór do 629 Mg frakcji nadsitowej z segregacji odpadów komunalnych
kod 191212 o cieple spalania 13-15 MJ/kg”
Kod CPV 90.51.40.00-3
Kod CPV 90.51.10.00-2
Kod CPV 90.51.30.00-6
Nie otwierać przed: 10 maja 2019r. godz. 9

30.

18. Na opakowaniu/kopercie należy podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy wraz
z numerami telefonów ( dopuszcza się odcisk stempla). Wszelkie elementy oferty
nieopakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas
porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących Wykonawcy może być
przyczyną otwarcia oferty mimo braku ustawowego wymogu otwarcia oferty.
19. Wewnątrz opakowania ma znajdować się kompletna oferta.
20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte oznakowanie
opakowania/koperty lub braku którejkolwiek informacji.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty w zapieczętowanej kopercie opisane jak w pkt. XI niniejszej SIWZ należy
składać do dnia 10 maja 2019r. godz. 9 00. na adres Zamawiającego podany w
punkcie I. niniejszej SIWZ specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w sekretariacie Zamawiającego.
Wybór drogi pocztowej dla przesłania ofert następuje na ryzyko Wykonawcy.
2. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub ofertę wycofać. Oświadczenie o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny być doręczone zamawiającemu pod rygorem nieważności
na piśmie, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie powinno być tak
opakowane jak oferta i winno zawierać oznaczenie wyrazem „zmiana” lub
„wycofanie”.
3. Wykonawca nie może wycofać oferty lub dokonać zmiany w jej treści po upływie
terminu do składania ofert.
4. Z ofert nie można zapoznać się przed terminem ich otwarcia.
5. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.
XIII.
MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT
1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2019r. o godz. 930 w siedzibie
Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawca może być podczas otwarcia ofert.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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4. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwę (firmę) oraz adres wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców,
3) cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków
płatności zawartych w ofertach.
6. Protokół wraz załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania
z tym. że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji, które
stanowią tajemnicę przedsiębiorstw.
7. Oferty Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia.
XIV. KRYTERIA OCENY OFERTY I WYBÓR OFERTY
1. Ocenie będą podlegały tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada SIWZ,
3) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę,
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
7) wykonawca nie zgodził się w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3 ustawy P.z.p.
8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust.2 ustawy P.z.p.
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,
10) przyjęcie oferty naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można
zagwarantować w inny sposób,
11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. Kryteria ocen:
P = P1+ P2
gdzie
P
P1+ P2 –

ogólna liczba punktów.
punkty otrzymane w poszczególnych kryteriach

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteriA
przypisując im odpowiednią wagę procentową:
Kryterium wyboru
P1 - Oferowana cena odbioru 1 Mg odpadów
P2 - Termin płatności

Znaczenie
95%
5%

Ocena ofert dokonana zostanie w następujący sposób:
w zakresie kryterium „P – 1 cena oferty” – zostaną przyznane punkty wg
następującego wzoru:
COmin
P1 = ---------------------------- x 100 pkt x 95 %
C Of
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gdzie:
P1
COmin
C Of

- wartość punktowa kryterium ceny
- najniższa cena jednostkowa spośród wszystkich ofert
– cena jednostkowa podana w badanej ofercie

4. Cena jednostkowa odbioru 1 Mg odpadów ma być wyrażona w złotych polskich.
5. W cenie jednostkowej zawierają się wszystkie koszty związane z wykonaniem
usługi.
UWAGA - wszystkie ceny i wskaźniki mają być podane i zaokrąglone do dwóch
miejsc po przecinku !!!
6. w zakresie kryterium „P-2 Termin Płatności” - ocena będzie odbywała się na
podstawie ilości punktów przyznanych zgodnie z poniższą tabelą oraz zgodnie ze
znaczeniem tego kryterium.
Termin płatności

Ilość
przyznawanych
punktów

14 dni

1

21 dni

3

30 dni

5

7. Punkty uzyskane we wszystkich wyżej wymienionych kryteriach zostaną
zsumowane.
8. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
10. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych
omyłek rachunkowych bądź innych omyłek polegających na niezgodności oferty
z niniejszym SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
Zamawiający poprawi je w tekście oferty zgodnie z art. 87 ustawy, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą
w kolejności liczbę punktów, chyba, że dana oferta była jedyną złożoną
w postępowaniu lub upłynął termin związania ofertą.
13. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta;
1) odpowiada wszystkim wymaganiom wynikającym z ustawy P.z.p.,
2) odpowiada wszystkim wymaganiom niniejszej SIWZ,
3) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria.
XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZYZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych
polskich PLN.
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XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także
nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia
oferty;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne
4) unieważnieniu
postępowania
–
podając
uzasadnienie
faktyczne
i prawne,
5) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust.1 ustawy P.z.p. po którego
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza
informacje, o których mowa w pkt.1. również na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. W przypadku wybrania oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający żąda umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Jeżeli Wykonawca nie jest producentem oleju napędowego Zamawiający przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego żąda ważnej umowy
producentem oleju napędowego.
5. Umowa konsorcjum powinna określać w sposób nie budzący wątpliwości:
1) cel gospodarczy,
2) przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie
zamówienia,
3) zasady reprezentacji konsorcjum,
4) zasady odpowiedzialności, w tym zasadę odpowiedzialności solidarnej za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum do czasu
wykonania zamówienia przez któregokolwiek członka konsorcjum,
6) zmianę umowy za zgodą Zamawiającego
6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy
P.z.p.
XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
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Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
ustawą Prawo zamówień publicznych. ( Dział VI ustawy P.z.p. ).
XVIII. WARUNKI FINANSOWANIA
1. Nie przewiduje się zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Nie przewiduje się indeksacji cen.
XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.
1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% ceny całkowitej
podanej w ofercie i może być wniesione w:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości, a za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może
być wniesione również:
6) wekslach z poręczeniem wekslowym banku,
7) przez ustanowienie zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
8) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych
w przepisach o zastawie rejestrowym.
3. Zabezpieczenie może być wniesione w jednym lub kilku wymienionych
rodzajach. Zabezpieczenie wnoszone w gwarancji bankowej może być
wystawione przez bank krajowy lub zagraniczny i potwierdzone przez bank
krajowy. Zabezpieczenie w pieniądzu powinno być wpłacone przez Wykonawcę
na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy.
4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione
w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek Wykonawcy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy
w następujący sposób: 100% kwoty zostanie zwrócona wraz z odsetkami po
potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku i w ciągu 30 dni po zakończeniu
umowy.
XX. ISTOTNE
DLA
ZAMAWIAJĄCEGO
POSTANOWIENIA,
ZOSTANĄWPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY

KTÓRE

Istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy zawiera projekt
umowy stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ.
XXI. DOPUSZCZALNOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY ORAZ
WARUNKI DOKONYWANIA TAKICH ZMIAN
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1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron
w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. Zmiany umowy nie mogą
naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy P.z.p.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień
zawartej umowy, w następujących przypadkach:
1) zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić jeżeli będzie korzystna dla
Zamawiającego lub konieczność zmiany terminu wynika z powodu
wystąpienia okoliczności powodujących opóźnienie nie wynikających z winy
Wykonawcy, których nie dało się przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu,
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności
w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez która należy rozumieć
zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych
od
zamawiającego lub wykonawcy, które zasadniczo lub całkowicie
uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających
z umowy.
2) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (ceny jednostkowej podanej
w ofercie) może nastąpić w związku ze zmianą obowiązującej stawki
podatku VAT, jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmiany kosztów
wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę
wynagrodzenia o kwotę równa różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez
Wykonawcę,
3) zmiana – obniżenie wielkości dostaw w okresie obowiązywania umowy do
30 % wielkości dostaw planowanych może nastąpić jeżeli będzie korzystna
dla Zamawiającego i wynikać będzie z jego potrzeb,
4) Zmiana osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska, odpowiedzialnych
za realizację umowy.
XXI.

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Załącznik Nr 1
2. Załącznik Nr 2
3. Załącznik Nr 3

4.
5.
6.
7.

Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

Nr
Nr
Nr
Nr

4
5
6
7

Formularz Ofertowy
Oświadczenia składane na podstawie art. 25a ust.1
Ustawy P.z.p. w odniesieniu do przesłanek wykluczenia
Oświadczenia składane na podstawie art. 25a ust.1
Ustawy P.z.p. w odniesieniu do spełniania warunków
udziału w postępowaniu
Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej
Wykaz zrealizowanych usług
Wykaz potencjału technicznego
Wzór Umowy

Zatwierdzam

Brzeszcze, dnia 25 kwietnia 2019r
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
„Odbiór do 629 Mg frakcji nadsitowej z segregacji odpadów komunalnych
kod 191212 o cieple spalania 13-15 MJ/kg”
Kod CPV 90.51.40.00-3
Kod CPV 90.51.10.00-2
Kod CPV 90.51.30.00-6

Nazwa i adres wykonawcy

Telefon/fax. Wykonawcy
Cyfrowo:
Oferowana cena jednostkowa
1 Mg odpadów netto ( zł )

Słownie:

Podatek VAT (…………..%)
Cyfrowo:
Oferowana cena jednostkowa co
1 Mg odpadów brutto ( zł )

Słownie:
Cyfrowo:

Termin płatności reguluje powstałą
należność w terminie liczonym od
dnia otrzymania faktury VAT

Oświadczenia Wykonawcy:

Przedmiot zamówienia wykonamy:

Słownie:

1. Oświadczamy, że;
2. zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń,
3. uważamy się za związanych niniejsza ofertą
przez czas wskazany w SIWZ,
4. zawarte w o SIWZ warunki umowy zostały
przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy
się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na wyżej wymienionych
warunkach, w miejscu i w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Posiadamy
instalację
do
zagospodarowania
odpadów
objętych
przedmiotem zamówienia w procesie ich
odzysku oraz odpowiednie pozwolenie na
ich przetwarzanie.
sami/z

udziałem

podwykonawców*),

Agencja Komunalna Spółka z o.o. – odbiór odpadów 191212
Strona 19 z 32

Sprawa 1/ZP/2019
podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia:
1. Nazwa czynności zamówienia:………………………………………….
Nazwa podmiotu:……………………………………… (jeśli jest znany)

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*.
*) 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).

………………………………………
(miejsce i data)

…………………………………………
(podpisy i pieczęcie)

UWAGA - wszystkie ceny i wskaźniki mają być podane i zaokrąglone do dwóch miejsc
po przecinku
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy P.z.p.
dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Odbiór do 629 Mg frakcji nadsitowej z segregacji odpadów komunalnych
kod 191212 o cieple spalania 13-15 MJ/kg”
Kod CPV 90.51.40.00-3
Kod CPV 90.51.10.00-2
Kod CPV 90.51.30.00-6

oświadczam co następuje:
Oświadczenia dotyczące Wykonawcy:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12-23 ustawy Pzp oraz na art. 25 ust. 1.

…………….…….………….……........
miejscowość , data.

…………………………………………
podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczeni z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie
podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24
ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..…….....
…………………………………………………………………………………………………………

…………….…….………….……........
miejscowość , data.

…………………………………………
podpis
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Oświadczenie dotyczące podmiotu,
na którego zasoby powołuje się Wykonawca:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się
w niniejszym postępowaniu, tj.: …………….............…….......……………………..
………………………………………………………………………………………………………..
(podać pełną nazwę/firmę, adres) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania
O udzielenie zamówienia.

…………….…….………….……........
miejscowość , data.

…………………………………………
podpis

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….………………………………..
(miejscowość, data).
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy P.z.p.
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Odbiór do 629 Mg frakcji nadsitowej z segregacji odpadów komunalnych
kod 191212 o cieple spalania 13-15 MJ/kg”
Kod CPV 90.51.40.00-3
Kod CPV 90.51.10.00-2
Kod CPV 90.51.30.00-6

oświadczam co następuje:
Informacja dotycząca Wykonawcy:
Oświadczam,

że

spełniam

warunki

udziału

w

postępowaniu

określone

przez

Zamawiającego w SIWZ
…………….……. ……………………..
Miejscowość, data
…………………………………………

(podpis)

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych

przez

Zamawiającego

polegam

na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………..……………………
……..w następującym zakresie ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..………………
…… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
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…………….…….

…………………….

Miejscowość, dat
(podpis)

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. ……………………..
Miejscowość, data
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Odbiór do 629 Mg frakcji nadsitowej z segregacji odpadów komunalnych
kod 191212 o cieple spalania 13-15 MJ/kg”
Kod CPV 90.51.40.00-3
Kod CPV 90.51.10.00-2
Kod CPV 90.51.30.00-6

oświadczamy, że:
1. nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy
Prawo zamówień publicznych
2. należymy do grupy kapitałowej w o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy
Prawo zamówień publicznych
*) niepotrzebne skreślić

................................................
( podpis i pieczęć )
Data : ..........................................
UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści
na swojej stronie internetowej (http://www.brzeszcze.pl) informacje dotyczące firm oraz
adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.
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Załącznik nr 5 do SIWZ
WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG

Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Odbiór do 629 Mg frakcji nadsitowej z segregacji odpadów komunalnych
kod 191212 o cieple spalania 13-15 MJ/kg”
Kod CPV 90.51.40.00-3
Kod CPV 90.51.10.00-2
Kod CPV 90.51.30.00-6
przedkładam poniższy wykaz usług:
Lp.

Wartość
usługi

Przedmiot usługi -

Daty wykonania

Odbiorca

szczegółowo (Należy podać
informacje na podstawie których,
Zamawiający będzie mógł
jednoznacznie stwierdzić spełnianie
przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu)

Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy wykazane dostawy zostały wykonane
należycie; przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy
…………….……. ……………………..
Miejscowość, data
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Wykaz potencjału technicznego
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Odbiór do 629 Mg frakcji nadsitowej z segregacji odpadów komunalnych
kod 191212 o cieple spalania 13-15 MJ/kg”
Kod CPV 90.51.40.00-3
Kod CPV 90.51.10.00-2
Kod CPV 90.51.30.00-6

oświadcza, że dysponuje następującym w pełni sprawnymi
odpadów 191212 odpowiadającymi wymaganiom SIWZ

Lp.

Nr rejestracyjny

…………………………..
data , miejscowość

Rok
produkcji
Marka

środkami do transportu

Forma władania

……………………………
podpis
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Załącznik Nr 7 do SIWZ
WZÓR
UMOWA Nr 1/ZP/2019
zawarta w Brzeszczach w dniu ………………………pomiędzy:
Agencją Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach, ul. Kościelna 7, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS-0000085514, NIP 652-10-00-388, REGON 272203933, Kapitał Zakładowy:
8.313.500,00PLN
Zwana dalej „Zamawiającym” w imieniu którego występuje :
…………………………………

……………………………………….
a

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” w imieniu którego występują:
……………………………..
…................................

……………………………………..
….....................................

Po przeprowadzeniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity tj. Dz.U. 2018.1986 ze zmianami), została zawarta umowa następującej treści:

§1.
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje zamówienie i zobowiązuje się do
odebrania od Zamawiającego do 629 Mg frakcji nadsitowej z segregacji odpadów
komunalnych kod 191212 o cieple spalania 13-15 MJ/kg (w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tj. Dz.U.2018.992 ze zmianami ) ), zwanej
dalej „odpadami”.
2. Zamawiający może zmniejszyć zamówienie o 30% w stosunku do całkowitej ilości.
3. Zakres przedmiotu umowy jest tożsamy z zobowiązaniem Wykonawcy zawartym
w ofercie.
§2.
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada instalację do zagospodarowania odpadów
objętych przedmiotem zamówienia w procesie ich odzysku oraz posiada zezwolenie
na przetwarzanie lub unieszkodliwianie odpadów 191212 wydane przez
odpowiednie organy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odebranymi „odpadami” zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialności względem Zamawiającego bądź
osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z odbiorem „odpadów”.
§3.
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1. Odpady odbierane będą z Zakładu Gospodarki Odpadami Zamawiającego
w Brzeszczach przy ul. Granicznej 48.
2. Transport odpadów obciąża Wykonawcę, który winien go wykonywać przy użyciu
samochodów specjalistycznych, przystosowanych do przewozu danego rodzaju
“odpadów”.
3. Załadunek odpadów obciąża Zamawiającego.
§4
1. Strony ustalają wielkość miesięcznych odbiorów „odpadów” w ilości od min. 500
Mg do maks. 700 Mg.
2.
Odbiory odpadów wykonywane będą według potrzeb Zamawiającego na pisemne
lub telefoniczne zamówienie odbioru „odpadów”. Dopuszcza się zamówienie
odbioru drogą elektroniczną.
3. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zamówionych „odpadów” w terminie do
48 godz.
4. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania wewnętrznych
regulaminów Zamawiającego obowiązujących na terenie ZGO.
§5.
1. Wykonawca ma prawo dokonywania kontroli odbieranych “odpadów”.
2. Wykonawca ma prawo odmowy przyjęcia “odpadów” niespełniających warunków
określonych niniejszą umową.
3. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odebranych “odpadów”.
§6.
1. Zamawiający ma prawo odmówić wydania „odpadów” w przypadku podstawienia
środka transportu nieprzystosowanego do transportu odpadów objętych umową.
2. Zamawiający jest zobowiązany do przedłożenia przy odbiorze karty przekazania
„odpadów”.
§ 7.
W przypadku nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawcę odebrania „odpadów”
Zamawiający upoważniony jest do dokonania koniecznych czynności na koszt i ryzyko
Wykonawcy, a Wykonawca nieodwołalnie zrzeka się prawa do kwestionowania
wysokości kosztów wykonania zastępczego.
§ 8.
1. Cena odbioru frakcji nadsitowej z segregacji odpadów o kodzie 191212 wynosi
…………. zł/tonę netto + podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu
wystawienia faktury i jest niezmienna w okresie obowiązywania umowy.
2. W czasie realizacji zamówienia, Zamawiający oferuje Wykonawcy wyłonionemu w
postępowaniu możliwość przyjęcia około 100 Mg/mc odpadów 191209
spełniających parametry składowania w cenie 150 zł/Mg netto + podatek VAT w
wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
3. Zasady dostarczania odpadów przez Wykonawcę wymienionych w pkt 2. określi
osobna umowa.
§ 9.
1. Rozliczenia między stronami następować będą w okresach miesięcznych na
podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.
2. Podstawą
wystawienia
faktury
będzie
faktyczna
ilość
odebranych
w danym okresie rozliczeniowym “odpadów” potwierdzona przez Zamawiającego.
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3. Należność
regulowana
będzie
przelewem
na
rachunek
bankowy
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury z obowiązkiem zapłaty ustawowych
odsetek zwłoki w przypadku nie dochowania ustalonego terminu płatności.
4. Dostawca upoważnia odbiorcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Dostawcy
pod warunkiem zgodności cen oraz terminów płatności z niniejszą umową.
5. Do rozliczeń pomiędzy Stronami będą wykorzystywane kwity wagowe
z legalizowanej wagi samochodowej Zamawiającego, potwierdzone przez kierowcę
Wykonawcy.
6. Wykonawcy
nie
przysługuje
żadne
roszczenie
odszkodowawcze
w przypadku zmniejszenia zamówienia o którym mowa w 2 ust.2.
§ 10
Strony ustalają okres realizacji przedmiotu zamówienia – 2 miesiące od dnia zawarcia
umowy.
§ 11.
1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest pisemna
zgoda Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za dobór Podwykonawców pod
względem wymaganych przez nich kwalifikacji oraz za jakość i terminowość
wykonywanych przez nich prac.
2. Umowa z Podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot
umowy, który wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
4. Umowy z Podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub
odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy
za zaniedbania i uchybienia dokonane przez pracowników podwykonawcy jest taka
sama jakby tych zaniedbań lub uchybień dopuścili się pracownicy Wykonawcy.
§ 12
1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną z tytułu:
a) nieodebrania „odpadów” w ustalonym terminie – w wysokości 500,00
złotych za każdy dzień zwłoki,
b) nieuzasadnionej odmowy odebrania „odpadów” - w wysokości 25% wartości
netto nieodebranej partii odpadów, niezależnie od obowiązku pokrycia
kosztów wykonania zastępczego.
c) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca - w wysokości 20% wartości umowy netto,
2. Wykonawca
może
dochodzić
od
Zamawiającego
kary
umownej
w wysokości 20 % wartości umowy netto, w razie odstąpienia przez Wykonawcę od
umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający, za wyjątkiem
okoliczności o których mowa w § 13 niniejszej umowy
3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych, gdy szkoda przewyższa
wysokość zastrzeżonych kar
umownych
§ 13.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:
1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
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chwili zwarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2) Jeżeli w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie
upadłościowe; jeżeli sąd odmówił ogłoszenia upadłości z uwagi na
niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości; jeżeli Wykonawca
zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji umowy
lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy- odstąpienie od umowy
w tych wypadkach może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
3) Jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie
majątku Wykonawcy lub jego znacznej części- odstąpienie od umowy w tym
wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o
zajęciu majątku.
2. Odstąpienie od umowy winno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 14.
Dopuszcza się możliwość zmiany umowy:
1. zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić jeżeli będzie korzystna dla
Zamawiającego lub konieczność zmiany terminu wynika z powodu
wystąpienia okoliczności powodujących opóźnienie nie wynikających z winy
Wykonawcy, których nie dało się przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu,
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności
w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez która należy rozumieć
zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych
od
zamawiającego lub wykonawcy, które zasadniczo lub całkowicie
uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających
z umowy.
2. zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (ceny jednostkowej podanej
w ofercie) może nastąpić w związku ze zmianą obowiązującej stawki
podatku VAT, jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmiany kosztów
wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę
wynagrodzenia o kwotę równa różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez
Wykonawcę,
3. zmiana – obniżenie wielkości dostaw w okresie obowiązywania umowy do
30 % wielkości dostaw planowanych może nastąpić jeżeli będzie korzystna
dla Zamawiającego i wynikać będzie z jego potrzeb,
4. Zmiana osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska, odpowiedzialnych
za realizację umowy.
§15 .
Strony zobowiązują się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów stron nie
zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie
wynika to z innych postanowień niniejszej umowy, a jednocześnie nie służy do jej
realizacji niniejszej umowy.
§16.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.
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§17.
Ewentualne spory mogące wyniknąć podczas realizacji niniejszej umowy strony poddają
pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu dla siedziby Zamawiającego.
§18.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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