SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na zadanie pn: „ Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 ( frakcja nadsitowa powyżej 80 mm ) tj.
inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty ) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11 ”.
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Zamawiający:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:
1. Informacja o Zamawiającym.
2. Tryb udzielenia zamówienia.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
4. Termin wykonania zamówienia.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych
warunków.
6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
8. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
11. Wymagania dotyczące wadium.
12. Termin związania ofertą.
13. Opis sposobu przygotowywania ofert.
14. Opis sposobu udzielania wyjaśnień.
15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
16. Opis sposobu obliczenia ceny.
17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
19. Istotne dla Stron postanowienia umowy.
20. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom.
21. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.
22. Podwykonawcy.
23. Wykaz załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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Część I

Obligatoryjne postanowienia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
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Część I
Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia
Rozdział 1
Nazwa i adres Zamawiającego
1. Zamawiającym jest:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85
tel. 44/ 683 06 30, fax 44/ 683 43 77
www.bip.pgk-radomsko.pl
e-mail: marketing@pgk-radomsko.pl
NIP: 772 - 010 - 01 – 76
Rozdział 2
Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dziennik
Ustaw z 09.08.2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu
nieograniczonego.
2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz
art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.
3. W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny ( tj. Dz.U.z 2014 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami ).
Rozdział 3
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 ( frakcja nadsitowa powyżej 80 mm ) tj.
inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów
inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym mechanicznej
obróbki odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Płoszowie przy ul. Jeżynowej 40, który wchodzi w skład
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Stara Droga 85,
97-500 Radomsko, woj. Łódzkie.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Odbiór, transport i przetwarzanie łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami dla
odpadów powstałych po procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych, z których zostaje wydzielona frakcja nadsitowa oznaczona kodem 19 12 12.
Frakcja ta wymaga zastosowania procesów odzysku. Szacunkowa ilość odpadów do
zagospodarowania - 4000 Mg. Odbiór będzie następował według potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, że podana ilość jest ilością orientacyjną, obrazującą możliwą
wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i może ulec zmianie w zależności od potrzeb
Zamawiającego. W przypadku odbioru odpadów w ilości mniejszej niż wyżej określone,
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
3. Opis powstawania odpadu:
Przedmiotowe odpady powstają głównie z obróbki mechanicznej strumienia odpadów
komunalnych i selektywnie zebranych. Przywożone odpady wyładowane są w hali
technologicznej sortowni w strefach buforowych - przyjęcia odpadów. Wyładowywane
odpady są wstępnie sprawdzane, a stwierdzone odpady zaliczane do wytwarzania o dużych
gabarytach są wyciągane ze strumienia przywiezionych odpadów. Następnie za pomocą
ładowarki odpady umieszczane są na podajniku taśmowym po czym podawane do kabiny
wstępnej, gdzie wybierane jest szkło oraz odpady surowcowe o większych gabarytach (np.
drewno, karton). Następnie odpady za pomocą przenośnika taśmowego trafiają na sito
obrotowe będące integralną częścią linii sortowniczej.
Frakcja powyżej 80 mm trafia do kabin sortowniczych gdzie segregowane są odpady
przewidziane do odzysku i recyklingu - w szczególności papier, tektura, tworzywa
sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, opakowania z drewna i tekstylia.
Wysegregowane surowce zrzucane są do poszczególnych boksów zlokalizowanych
bezpośrednio pod kabinami sortowniczymi za pomocą odrębnych zsypów. Pozostałości z
przesortowania przechodzi jeszcze dodatkowo w każdej kabinie sortowniczej przez
separator magnetyczny (odzysk metali żelaznych), następnie kierowany jest za pomocą
systemu podajników taśmowych do „stacji nadawczej balastu" - gdzie następuje
załadunek kontenerów. Po napełnieniu kontenerów odpad tzw. balast posortowniczy jest
gotowy do przekazania podmiotom zewnętrznym jako komponent do produkcji paliw
alternatywnych RDF.
4. Opis odbioru przedmiotu zamówienia:
Odpady Wykonawca będzie odbierał własnym środkiem transportu. Załadunek odpadów
odbywać się będzie przez Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.
600 - 1700. Miejscem załadunku odpadów jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Płoszowie przy ul. Jeżynowej 40. Odebrane odpady będą każdorazowo
ważone na legalizowanej wadze samochodowej zlokalizowanej w ZUOK. Wykonawca
zamówienia potwierdzi stosownymi dokumentami proces przetwarzania odebranych
odpadów zgodnie z przedłożonymi wcześniej decyzjami administracyjnymi.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Potwierdzeniem przekazanych odpadów będą kwit wagowy oraz Karta Przekazania
Odpadów wg obowiązującego wzoru, określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1973 ). Zamawiający każdorazowo telefonicznie lub fax-em
określi Wykonawcy termin i wielkość odbioru odpadów z 2 dniowym wyprzedzeniem do jego
realizacji.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ): 90500000-2,
90512000-9, 90511000-2.
Rozdział 4
Termin wykonania zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia:
rozpoczęcie - od dnia 02.01.2016 r.
zakończenie - do dnia 31.12.2016 r.
Rozdział 5
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1] spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące:
a/. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada:
- aktualną decyzję na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie 19
12 12.
- aktualną umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie
odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 roku poz.21 ).
b/. posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c/. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------d/. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W tym zakresie Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 200.000 PLN ( słownie: dwieście tysięcy
złotych ), a w przypadku jego braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową umożliwiającą realizację zamówienia w
wysokości nie mniejszej niż 200.000 PLN ( słownie: dwieście tysięcy złotych ).
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca przedstawi informację
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA!
Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca
przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
2] nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Nie może również
podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca
wykazując spełnianie warunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy o ile
podmiot ten będzie brał udział w realizacji części zamówienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
z art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty:
a/. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do siwz,
b/. aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c/. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d/. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e/. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
f/. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
g/.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1
pkt 10 i 11 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
h/. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 6 do siwz.
2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest
zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie
realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał dokumentu
pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Z zobowiązania podmiotu do udostępnienia Wykonawcy zasobów winny wynikać
następujące okoliczności potwierdzające:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innych podmiotów,
- sposób wykorzystania zasobów podmiotu trzeciego przy realizacji zamówienia,
- charakter stosunków łączących Wykonawcę z podmiotem trzecim,
- zakres, w jakim podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia i okres, w jakim
będzie się to odbywało podczas realizacji zamówienia.
Jeżeli Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków, o których
mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, przedkłada także dokumenty dotyczące tego
podmiotu wymienione w rozdziale 6 ust.1 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 siwz, o ile podmioty te
będą brały udział w realizacji zamówienia.
Kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczone za zgodność z
oryginałem przez te podmioty.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, będą
podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
5. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz
oświadczenia.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a/. jest niezgodna z ustawą,
b/. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,
c/. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d/. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e/. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,
f/. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
g/. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
h/. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną
zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.
Rozdział 6
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania Wykonawcy powinni złożyć:
1) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1
do SIWZ.
2) Oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków
określonych w rozdziale 5 ust.1 pkt 1] SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2
do SIWZ.
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
4) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
8) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
9) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust.1 pkt 10 i 11 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Informację należy przygotować stosownie do treści postanowień rozdziału 5 ust. 1 pkt 1]
lit. d tiret pierwsze siwz.
11) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Informację należy przygotować stosownie do treści postanowień rozdziału 5 ust. 1 pkt 1]
lit. d tiret drugie siwz.
12) Aktualne zezwolenie w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 12.
13) Aktualną umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie
odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów.
14) Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom z
wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ.
15) Zaparafowany projekt umowy - załącznik nr 5 do SIWZ.
16) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ.
17) Dowód wniesienia wadium.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów:
1) o których mowa w Rozdziale 6 ust.1:
a) pkt 4-6 i 8 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) pkt 7 i 9 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11ustawy.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a tiret pierwsze i trzecie, lit.b, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit.a tiret drugie, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje dokumentów, o których mowa w pkt 1,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
4. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na
maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane ( Dz.U. z 19.02.2013 r., poz. 231 ).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( w rozumieniu art. 23
ustawy Prawo zamówień publicznych ).
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia.
3) Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji musi być wystawione zgodnie z
wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego z Wykonawców winno być dołączone do oferty.
4) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione, w
rozdziale 6 ust.1:
a) pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 16
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
6) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego Zamawiający może zażądać w wyznaczonym terminie
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez
wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż
termin realizacji zamówienia.
Rozdział 7
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami
7.1 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków
określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej ( art. 9 ust. 1 i 2
ustawy Pzp ).
7.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
7.3 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz
pytania kierowane do Zamawiającego, Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
a/. pisemnie na adres:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85

b/. faksem pod numer 44/ 683 43 77, z wyłączeniem złożenia oferty, załączników do
oferty, uzupełnianych dokumentów i wyjaśnień, dla których wymagana jest forma
pisemna. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję faksem, każda
ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.
7.4 Godziny pracy przedsiębiorstwa: poniedziałek - piątek: 7:00 – 15:00.
7.5 Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem
przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania pod adres wskazany w punkcie
7.3 lit.a.
7.6 Zapisy określone w pkt 7.3 lit.b nie dotyczą środków ochrony prawnej, uzupełnianych
dokumentów i wyjaśnień. Za datę ich wniesienia uważany będzie dzień ich wpłynięcia do
Zamawiającego w formie pisemnej.
7.7 Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania
pisemności postępowania.
7.8 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.9 Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:
stanowisko:
imię i nazwisko:
tel:
fax:
uwagi:

Kierownik Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych
Marek Komala
44/ 683 06 30, wew. 52, tel. kom. 606 406 780
44/ 683-43-77
od poniedziałku do piątku
w godz. 7ºº - 15ºº

- w sprawach związanych z procedurą przetargową:
stanowisko:
imię i nazwisko:
tel:
fax:
uwagi:

Specjalista d/s Zamówień Publicznych
mgr Tomasz Bąk
44/ 683-06-30 wew. 45, tel. kom. 501 144 147
44/ 683-43-77
od poniedziałku do piątku
w godz. 7ºº - 15ºº
Rozdział 8
Wymagania dotyczące wadium

Wysokość wadium
8.1 Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium w wysokości 15.000,00 PLN ( słownie: piętnaście tysięcy złotych ).
8.2 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Forma wadium
8.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych 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
( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ).
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Miejsce i sposób wniesienia wadium
8.4 Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Bank PEKAO S.A., konto nr 36124031321111000029671261 z dopiskiem:
„ Wadium na odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 ”.
8.5 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu
składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
8.6 Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w ust. 8.3 pkt 2)-5),
wówczas Wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium
razem z ofertą.
Dokument gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne
zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium wynikające z
zapisów zawartych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od
spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków lub czynności. Dopuszczalnym
przez Zamawiającego żądaniem gwaranta może być np. żądanie oświadczenia
beneficjenta o przyczynach zatrzymania wadium oraz dokumentu potwierdzającego, że
osoby, które podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważnione są do
jego reprezentowania.
8.7 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji, poręczenia
winno wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, poręczenia jak i
do pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8.8 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do
oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu
przelewu należy wpisać: „Wadium na odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie
19 12 12 ”.
8.9 Gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8.10 Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
8.11 Wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z
prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
Zwrot wadium
8.12 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a
ustawy Pzp.
8.13 Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.14 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Utrata wadium
8.15 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 , z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa
w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
8.16 W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy Prawo zamówień publicznych
zawarte w art. 45 i 46 Pzp.
Rozdział 9
Termin związania ofertą
9.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
licząc od dnia składania ofert włącznie.
9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 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.
9.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
9.5 Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
9.6 Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.
Rozdział 10
Opis sposobu przygotowywania ofert
10.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
10.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną wg wymagań określonych w
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------niniejszej SIWZ.
10.3 Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać
następujące wymogi:
a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej np.
na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
b) formularz ofertowy i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę
( również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach ) muszą być podpisane;
- za podpisane uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y)
upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy
określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy
organizacyjnej.
c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi być załączone
Pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo to musi być załączone w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
d) wszystkie dokumenty i oświadczenia mogą być składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonych klauzulą „ za zgodność z oryginałem ” przez Wykonawcę lub
właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy oraz
muszą być one sporządzone w języku polskim bądź przetłumaczone na język polski.
10.4 Ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty ( i w załącznikach do
oferty ) muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę(-y)
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub mające Pełnomocnictwo.
10.5 Określone w Rozdziale 6 SIWZ dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę,
powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
10.6 Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
10.7 Zaleca się, aby:
- każda zapisana strona oferty ( wraz z załącznikami do oferty ) była parafowana i
oznaczona kolejnymi numerami,
- kartki oferty były trwale spięte w sposób uniemożliwiający przypadkowe
zdekompletowanie oferty.
10.8 W przypadku gdy informacje złożone z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca
winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości
złożyć na formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do siwz ) w punkcie 8 stosowne
zastrzeżenie, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać w niezbity sposób, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.
Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczna zgoda na włączenie
całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich
ujawnienie na zasadach określonych w ustawie
10.9 Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku
ul. Stara Droga 85.
A. Kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować i opisać
według wzoru:
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85
„ Oferta w postępowaniu na odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 ”.
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

B. Koperta wewnętrzna oprócz opisu jak wyżej winna zawierać nazwę i adres
Wykonawcy.
W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy z określeniem
adresu siedziby – wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
10.10 Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem,
bez uszkodzenia, gwarantująca zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia ofert.
10.11 Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
10.12 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
10.13 Zmiany lub wycofanie złożonej oferty
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak
składana oferta tj. w dwóch kopertach ( zewnętrznej i wewnętrznej ), odpowiednio
oznakowanych z dopiskiem „ ZAMIANA ”.
3. Koperty oznakowane dopiskiem „ ZAMIANA ” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( wg takich samych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek ) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE ”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi
ofertami; koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.
Rozdział 11
Opis sposobu udzielania wyjaśnień oraz modyfikacja treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
11.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
11.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
11.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie
internetowej www.bip.pgk-radomsko.pl ( na której została zamieszczona specyfikacja ).
11.5 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.
11.6 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www.bip.pgk-radomsko.pl.
11.7 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert
i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej www.bip.pgkradomsko.pl.
11.8 Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów,
jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią
SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy
odnośnie do wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
Rozdział 12
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Stara Droga 85 w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 20.11.2015 r., do godz. 1000. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę
i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
12.2 W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia
Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do
wniesienia odwołania.
12.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 20.11.2015 r., o godz. 1010 w siedzibie
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Stara Droga 85 – pokój
numer 101.
12.4 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia
ofert.
12.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12.6 Otwierając oferty, Zamawiający poda nazwy ( firmy ) oraz adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia,
warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.
12.7 Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający przekaże
niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozdział 13
Opis sposobu obliczenia ceny
1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać
się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i
słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
3. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „ Formularzu
Ofertowym ” stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej siwz.
5. Wykonawca w „ Formularzu Ofertowym ” poda:
a) cenę netto ( bez podatku VAT ) za wykonanie przedmiotu zamówienia,
b) cenę brutto ( z podatkiem VAT ) za wykonanie przedmiotu zamówienia,
c) termin płatności za usługę.
6. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie:
a) łączną cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług ( VAT ) za wykonanie całości
przedmiotu zamówienia wg przypisanej wagi kryterium ceny - 90%
i
b) zadeklarowany termin płatności za usługę wg przypisanej wagi kryterium - 10%.
7. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia nie ulega zmianie przez okres ważności umowy
( realizacji wykonania zamówienia ).
8. Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych
polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 385 z późn. zm.) oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego ( Dz. U. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.).
9. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.
10. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
11. Zamawiający poprawia w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp:
a) oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki, co do
których nie zachodzą żadne wątpliwości, iż błędny zapis jest wynikiem przeoczenia lub
niewłaściwego doboru słów dotyczące wyrazów:
- widoczna mylna pisownia wyrazów,
- błąd gramatyczny,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Rozdział 14
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania jeżeli:
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ,
- z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne
określone niniejszą SIWZ,
- złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
- oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
- wniesiono poprawnie wadium,
- Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. W niniejszym postępowaniu przyjęto następujące kryteria oceny ofert:
a) cena oferty – waga 90%
b) termin płatności za usługę – waga 10%
3. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę przyznanych punków na podstawie ustalonych
kryteriów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
4. Liczba przyznanych punktów w zakresie każdego z kryteriów zostanie obliczona na
podstawie następujących wzorów matematycznych:
a) Punkty w kryterium „ cena ” - 90%, za które można uzyskać maksymalnie 90 punktów.

Pc

Cn
= ----Cb

x 100 x waga kryterium 90%

gdzie:
Pc - liczba punktów oferty badanej w kryterium „ cena ”
Cn - cena najniższa spośród wszystkich ważnych ofert
Cb - cena oferty badanej
100 - wskaźnik stały
90% - procentowe znaczenie kryterium „ ceny ”
b) Punkty w kryterium „ termin płatności za usługę ”, za które można uzyskać
maksymalnie 10 punktów.
Termin płatności za usługę nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin
płatności dłuższy niż 30 dni do oceny ofert zostanie przyjęty okres 30 dni i taki zostanie
uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
Punkty przydzielane będą według tabeli:
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Punkty

30 dni
25 dni
23 dni
21 dni

10
8
4
0

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę
punktów wynikającą z podsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
6. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że dwie z ofert
lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze spośród tych
ofert ofertę z niższą ceną.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.
Rozdział 15
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w sposób
określony w art. 94 ustawy Pzp.
2. Do umów mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie
stanowią inaczej.
3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcom informację o wyborze oferty
przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy
na warunkach określonych w złożonej ofercie.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. Wraz z pismem informującym o miejscu i terminie
podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy szczegółowe informacje na temat
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym wysokość kwot oraz
terminy ich trwania.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
Rozdział 16
Istotne dla Stron postanowienia umowy
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia
publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i
wymagania zawarte w SIWZ oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w formie pisemnej.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
4. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik
nr 5 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w
przypadku gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia,
związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. w zakresie
zmiany wysokości stawki podatku VAT ).
W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto
pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających polegających
na powtórzeniu tego samego rodzaju usług co w zamówieniu podstawowym, stanowiących
nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego w przypadku przekroczenia
planowanej ilości odpadów.
Ewentualne zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art.
67 ust.1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku
zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy jedynie
w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
- wstrzymania przez Zamawiającego wykonania usług,
- klęskę żywiołową,
- siłę wyższą.
8. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze
podpisania aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
Rozdział 17
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1. Środki ochrony prawnej ( odwołanie, skarga do sądu ) w niniejszym postępowaniu
przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w
uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
4. W przypadku:
a) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego, lub
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na
które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie, Wykonawca może w terminie
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich Zamawiającego.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność
albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodności z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub
b) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ wnosi się
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
lub SIWZ na stronie internetowej określonej w rozdziale 1 ust.1 niniejszej SIWZ.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 niniejszej SIWZ wnosi się
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niź w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia wraz z uzasadnieniem;
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
11. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie lub faksem.
12. Brak przekazania Zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym
powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę
Odwoławczą.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą.
15. Kopię odwołania Zamawiający:
a) przekaże niezwłocznie innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
b) zamieści również na stronie internetowej określonej w rozdziale 1 ust.1 niniejszej SIWZ,
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ,
wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego Wykonawca wnosi w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie
zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.
20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI
Prawa zamówień publicznych „ Środki ochrony prawnej ”, art. od 179 do198g Prawa
zamówień publicznych.

24

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na zadanie pn: „ Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 ( frakcja nadsitowa powyżej 80 mm ) tj.
inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty ) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11 ”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część II
Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozdział 18
Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Rozdział 19
Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową,
jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Rozdział 20
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających oraz okoliczności,
po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie
takich zamówień.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających polegających
na powtórzeniu tego samego rodzaju usług co w zamówieniu podstawowym, stanowiących
nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego w przypadku przekroczenia
planowanej ilości odpadów.
Ewentualne zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art.
67 ust.1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.
Rozdział 21
Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozdział 22
Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
Rozdział 23
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia
w walutach obcych.
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w
złotych polskich.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozdział 24
Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Rozdział 25
Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich
zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Rozdział 26
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, nie będzie wymagane
wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie.
Rozdział 27
Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i
informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.
2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert - zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane.
4. Udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie według
poniższych zasad:
a/. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
b/. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i
informacji,
c/. udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego,
d/. udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie
godzin jego pracy – urzędowania,
e/. Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu,
5. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przesyła kopię protokołu lub załączników pocztą
lub faksem z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów
będzie znacząco utrudnione, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże
sposób, w jaki mogą one być udostępnione.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy Zamawiający
wykonuje odpłatnie ( 0,30 zł za 1 stronę ).
7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy - Prawo zamówień
publicznych, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w
sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( Dz. U. 2010 r.
Nr 223, poz. 1458 ) oraz Kodeks Cywilny.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część III
Szczególne postanowienia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozdział 28
Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie określonej części zamówienia
podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do wskazania w
swojej ofercie ( załącznik nr 4 do siwz ) części zamówienia ( zakresu ), których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który
zadeklarował realizację zamówienia z udziałem podwykonawców, zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą
wniosek o zgodę dotyczącą podwykonawstwa wraz z kopią umowy zawartej między
Wykonawcą i podwykonawcą.
3. Zamawiający pisemnie i niezwłocznie zgłosi ewentualne zastrzeżenia, zaś brak takich
zastrzeżeń w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku jest równoznaczny z wyrażeniem
zgody na zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawcą.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców.
5. Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i
zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były
one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Rozdział 29
Wykaz załączników do SIWZ
Załącznikami do niniejszej SIWZ są:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2;
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1
ustawy Pzp - załącznik nr 3;
4. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom –
załącznik nr 4;
5. Projekt umowy - załącznik nr 5;
6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - załącznik nr 6.

ZATWIERDZIŁ:
PREZES
Zarządu Spółki
/ — /
Wiesław Kamiński
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
A. ZAMAWIAJĄCY:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85
tel. 44/ 683 06 30, fax 44/ 683 43 77
www.bip.pgk-radomsko.pl
B. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp. Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)
1

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Numer telefonu i faksu

2

C. OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU KORESPONDENCJI OD
ZAMAWIAJĄCEGO:
Nazwa firmy
Adres
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefon
Nr faksu
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dziennik Ustaw z
09.08.2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami ) pod nazwą:
„ Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 ( frakcja nadsitowa powyżej
80 mm ) tj. inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty ) z mechanicznej
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 ”.
przedkładam(-y) niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ).
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1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę:
Cena netto za 1 tonę odpadów: .…………………… zł
podatek VAT : ………..% - …………………zł
Cena brutto za 1 tonę odpadów: ……………………. zł
Razem za całość zamówienia ( 4.000 ton odpadów ).
Cena netto całego zamówienia: .…………………… zł
podatek VAT : ………..% - …………………. ……. zł
Cena brutto całego zamówienia: …………………. zł
Zadeklarowany termin płatności za usługę wynosi ………. dni.
UWAGA!
Ilość dni została określona w rozdziale 14 ust. 4 lit. b siwz.
2. Oświadczam-oświadczamy*, że zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wraz z załączonymi do niej dokumentami, nie wnosimy
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje i wyjaśnienia do
przygotowania oferty.
Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi.
3. Oświadczam-oświadczamy*, że załączony do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia projekt umowy ( załącznik nr 5 ) został przez nas zaakceptowany bez
zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Termin wykonania zamówienia:
rozpoczęcie - od dnia 02.01.2016 r.
zakończenie - do dnia 31.12.2016 r.
6. Wadium w kwocie .......................................... zł ( słownie: ………………………………...
………………………………………. ) zostało uiszczone w formie: ………………………
..................................................................................................................................................
Wskazujemy nr konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu:
…………………………………………………………………………………………………
/ wypełnia Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu /
7. Oferta została złożona na ……… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od
nr …… do nr …… .
8. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm. ) żadne z informacji zawartych w
ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności
innym uczestnikom postępowania: *
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Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy)
informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od

do

1
2
9. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej ( jeżeli dotyczy ):
Nazwisko, imię: ...................................................................................................................
Stanowisko: .........................................................................................................................
Tel./faks: ………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji: …………………………………………………………………
10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) ......................................................................................................................................
2) ......................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................................
4) .......................................................................................................................................
5) .......................................................................................................................................
6) .......................................................................................................................................
7) .......................................................................................................................................
8) .......................................................................................................................................
9) .......................................................................................................................................
10) .....................................................................................................................................
11. Podpis(y):
Lp

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby
(osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania
niniejszej Oferty w
imieniu
Wykonawcy(ów)

1

2

------------------------------* niepotrzebne skreślić
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Pieczęć(cie)
Wykonawcy
(ów)

Miejscowość i
data

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................
Adres Wykonawcy .......................................................................................................................
Telefon/faks..................................................................................................................................
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na:
„ Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 ( frakcja nadsitowa powyżej
80 mm ) tj. inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty ) z mechanicznej
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 ”,
ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że spełniam(y) warunki ubiegania
się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych ( Dziennik Ustaw z 09.08.2013 r., poz. 907 z późniejszymi
zmianami ), który brzmi:
Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..........................................
( miejscowość i data )

…………………………………..
( podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP

Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................
Adres Wykonawcy .......................................................................................................................
Telefon/faks..................................................................................................................................
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na:
„ Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 ( frakcja nadsitowa powyżej
80 mm ) tj. inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty ) z mechanicznej
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 ”,
ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że nie podlegam(y) wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1, ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dziennik Ustaw z 09.08.2013 r., poz. 907 z
późniejszymi zmianami ), który brzmi:
Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) ( uchylony);
1a ( uchylony);
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na
celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na
celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
art.9lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U.,poz.769 ) – przez okres 1
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowoakcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza
lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

........................................................
( miejscowość i data )

………………………………
( podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
woli w imieniu wykonawcy )
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................
Telefon/faks: ................................................................................................................................

WYKAZ
części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom
Oświadczamy, że:
a) przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi*)
b) powierzymy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia *)
…………………………………………………………………………………………………
część ( zakres ) przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………………………………………
część ( zakres ) przedmiotu zamówienia

.................................................
( miejscowość i data )

…………………………………….
( podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/pieczątki

UWAGA:
*) niepotrzebne skreślić
W przypadku niewykreślenia którejś z pozycji i niewypełnienia pola w pozycji b) oznaczonego: „ część
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( zakres ) przedmiotu zamówienia ”, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania
żadnej części zamówienia podwykonawcom.

Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA Nr RR …………/2015 ( PROJEKT )
zawarta w dniu ……………….. r. w Radomsku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Radomsku ul. Stara Droga 85, wpisanym do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000045812, Regon 590585041, NIP 772-010-01-76 z kapitałem zakładowym w
wysokości 55.244.500,00 PLN zwanym dalej " Zamawiającym ", reprezentowanym przez
Zarząd, w imieniu którego występuje:
1. Prezes Zarządu - Wiesław Kamiński
a firmą: ………………………………………………………………………………………...,
wpisaną do ………………………………………pod numerem ……………………… zwaną
w dalszej części umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego występuje:
1. …………………………………
NIP: …………………………….

REGON: …………………………….

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego wyboru oferty z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „ przetargu
nieograniczonego ”.
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 ( frakcja nadsitowa powyżej 80 mm ) tj.
inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów
inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym mechanicznej
obróbki odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Płoszowie przy ul. Jeżynowej 40, który wchodzi w skład
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Stara Droga 85,
97-500 Radomsko, woj. Łódzkie.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Odbiór, transport i przetwarzanie łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami dla
odpadów powstałych po procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych, z których zostaje wydzielona frakcja nadsitowa oznaczona kodem 19 12 12.
Frakcja ta wymaga zastosowania procesów odzysku. Szacunkowa ilość odpadów do
zagospodarowania - 4000 Mg. Odbiór będzie następował sukcesywnie według potrzeb
Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, że podana ilość jest ilością orientacyjną, obrazującą możliwą
wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i może ulec zmianie w zależności od potrzeb
Zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień
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uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług co w zamówieniu
podstawowym, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.
Ewentualne zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art.
67 ust.1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych w przypadku przekroczenia planowanej ilości
odpadów.
W przypadku odbioru odpadów w ilości mniejszej niż wyżej określone, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia.
3. Opis powstawania odpadu:
Przedmiotowe odpady powstają głównie z obróbki mechanicznej strumienia odpadów
komunalnych i selektywnie zebranych. Przywożone odpady wyładowane są w hali
technologicznej sortowni w strefach buforowych - przyjęcia odpadów. Wyładowywane
odpady są wstępnie sprawdzane, a stwierdzone odpady zaliczane do wytwarzania o dużych
gabarytach są wyciągane ze strumienia przywiezionych odpadów. Następnie za pomocą
ładowarki odpady umieszczane są na podajniku taśmowym po czym podawane do kabiny
wstępnej, gdzie wybierane jest szkło oraz odpady surowcowe o większych gabarytach (np.
drewno, karton). Następnie odpady za pomocą przenośnika taśmowego trafiają na sito
obrotowe będące integralną częścią linii sortowniczej.
Frakcja powyżej 80 mm trafia do kabin sortowniczych gdzie segregowane są odpady
przewidziane do odzysku i recyklingu - w szczególności papier, tektura, tworzywa
sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, opakowania z drewna i tekstylia.
Wysegregowane surowce zrzucane są do poszczególnych boksów zlokalizowanych
bezpośrednio pod kabinami sortowniczymi za pomocą odrębnych zsypów. Pozostałości z
przesortowania przechodzi jeszcze dodatkowo w każdej kabinie sortowniczej przez
separator magnetyczny (odzysk metali żelaznych), następnie kierowany jest za pomocą
systemu podajników taśmowych do „stacji nadawczej balastu" - gdzie następuje
załadunek kontenerów. Po napełnieniu kontenerów odpad tzw. balast posortowniczy jest
gotowy do przekazania podmiotom zewnętrznym jako komponent do produkcji paliw
alternatywnych RDF.
4. Opis odbioru przedmiotu zamówienia:
1. Odpady Wykonawca będzie odbierał własnym środkiem transportu.
2. Załadunek odpadów odbywać się będzie przez Zamawiającego w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godz. 600 - 1700. Miejscem załadunku odpadów jest Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie przy ul. Jeżynowej 40.
3. Odebrane odpady będą każdorazowo ważone na legalizowanej wadze samochodowej
zlokalizowanej w ZUOK. Wykonawca zamówienia potwierdzi stosownymi dokumentami
proces przetwarzania odebranych odpadów zgodnie z przedłożonymi wcześniej
decyzjami administracyjnymi. W przypadkach awaryjnych, spowodowanych brakiem
możliwości wykonania wydruków wagowych podstawą potwierdzeń odbiorów będzie
dowód WZ wystawiony w oparciu o średnią trzech ostatnich ważeń.
4. Zamawiający wystawia przy przekazaniu odpadów kartę przekazania odpadu wg
obowiązującego wzoru, określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1973 ) oraz zestawienie kwitów wagowych
potwierdzających ilość przekazanych odpadów.
5. Zamawiający każdorazowo telefonicznie lub fax-em określi Wykonawcy termin i
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wielkość odbioru odpadów z 2 dniowym wyprzedzeniem do jego realizacji.
Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do przesyłania Zamawiającemu awizacji
pojazdu ( tj. dnia, godziny załadunku, podania danych kierowcy - imię, nazwisko,
nr PESEL, nr rejestracyjny pojazdu, naczepy bądź przyczepy ).
6. Wykonawca zobowiązuje się odbierać przedmiotowe odpady i gospodarować nimi w
sposób zgodny z obowiązującym prawem.
7. Zamawiający wytwarza odpady zgodnie z obowiązującą decyzją wydaną przez
Marszałka Województwa Łódzkiego.
8. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie decyzje administracyjne niezbędne do
realizacji niniejszej umowy.
9. W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca
przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nimi i za
skutki z tego wynikające.
§2
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, które zgodnie z przyjętą ofertą,
wyniesie:
Cena netto za 1 tonę odpadów: .……………………. zł
podatek VAT : ………..% - ………………………... zł
Cena brutto za 1 tonę odpadów: ……………………. zł
Razem za całość zamówienia ( 4.000 ton odpadów ).
Cena netto całego zamówienia: .…………………… zł
podatek VAT : ………..% - …………………. ……..zł
Cena brutto całego zamówienia: ………………… zł
2. Cena określona w pkt 1 obejmuje wszystkie koszty w tym: koszty opłat za korzystanie ze
środowiska ( w przypadku gdy sposób przetwarzania odpadu wymaga ich naliczenia ),
kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadu i obowiązujący podatek VAT.
3.Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, nie podlega zmianie na okres ważności umowy.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§3
Termin realizacji zamówienia ustala się:
rozpoczęcie - od dnia 02.01.2016 r.
zakończenie - do dnia 31.12.2016 r.
§4
1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi, na podstawie
faktur wystawionych przez Wykonawcę.
2. Faktury wystawione będą w miesięcznym okresie rozliczeniowym, za odebraną partię
odpadów, na podstawie kart przekazania odpadu ( 2 egz. – po jednym dla Wykonawcy i
Zamawiającego ) oraz kwitów wagowych ( 2 egz. – po jednym dla Wykonawcy i
Zamawiającego ) wystawionych przez Zamawiającego i potwierdzonych przez obie strony.
3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy według wystawianych przez
niego faktur w terminie …… dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
4. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia następować będzie w formie przelewu z
rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
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§5
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób
trzecich, za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub
działania niezgodnego z umową i przepisami obowiązującymi w zakresie przedmiotu
zamówienia.
3. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwoleń utracą moc w trakcie obowiązywania
umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń oraz
przekazania kopii tych dokumentów Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia
wygaśnięcia wpisu bądź zezwolenia, pod rygorem odstąpienia od umowy.
§6
1. Do kontaktów wzajemnych w związku z realizacją przedmiotu umowy Strony wyznaczają:
a/. ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną jest:
stanowisko
Kierownik Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych
imię i nazwisko
Marek Komala
tel:
44/ 683 06 30, wew. 52, tel. kom. 606 406 780
fax:
44/ 683-43-77
uwagi
od poniedziałku do piątku
w godz. 7ºº - 15ºº
b/. ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną jest: ……………………………………………
§7
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w
formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w niżej podanych przypadkach
i wysokościach:
a) w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 2 ust.1
umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca,
b) w wysokości 200,00 zł za nieodebranie odpadów w terminie ustalonym przez Strony za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 2 ust.1
umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 8.
3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu
zamówienia powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda
powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu
przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.
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§8
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
2. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenia należne z tytułu faktycznego
wykonania umowy tj. do dnia jej rozwiązania.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§9
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 8, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od
umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
c) utraci ważność którekolwiek z zezwoleń załączonych do oferty i Wykonawca nie
przedstawi następnego.
d) w przypadku powtarzających się nieterminowych usług będących przedmiotem umowy.
e) gdy usługi będące przedmiotem umowy wykonywane są niezgodnie z zapisami zawartymi
w niniejszej umowie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Postanowienie § 8 punkt 3 stosuje się odpowiednio.
§ 10
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w
przypadku gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia,
związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. w zakresie
zmiany wysokości stawki podatku VAT ).
W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie
netto pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego
podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających polegających
na powtórzeniu tego samego rodzaju usług co w zamówieniu podstawowym, stanowiących
nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego w przypadku przekroczenia
planowanej ilości odpadów.
Ewentualne zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art.
67 ust.1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku
zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy jedynie
w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
- wstrzymania przez Zamawiającego wykonania usług,
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- klęskę żywiołową,
- siłę wyższą.
4. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze
aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
§ 11
1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca
będą się posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią
integralną część umowy.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy Prawa
zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy, co do których Strony nie
doszły do porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 12
Niniejsza umowa została sporządzona w 2 / dwóch / jednobrzmiących egzemplarzach,
po 1 / jednym / dla każdej ze Stron.
§ 13
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2. Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na:
„ Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 ( frakcja nadsitowa powyżej
80 mm ) tj. inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty ) z mechanicznej
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 ”,
w imieniu Wykonawcy: ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
informuję, że:

* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,
* należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,
w skład której wchodzą następujące podmioty:
Lp.
1.
2.
3.

Nazwa

Adres

........................................................
( miejscowość i data )

…………………………………..
( podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/pieczątki )

* niepotrzebne skreślić
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