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Nr sprawy: ZP.271.1.2019 	 Wisniewo, dnia 11.01.2019r. 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA 

Ookumentacja przetargowa dotyczy post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego 
na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpad6w komunalnych pochodzC}cych 
z nieruchomosci zamieszkatych na terenie Gminy Wisniewo. 

1. ZamawiajC}cy: 

Gmina Wisniewo 

Wisniewo 86 

06-521 Wisniewo 
tel. +48 (0-23) 655 70 24, 25 

fax +48 (0-23) 655 72 27 
e-mail: ugwisniewo@ugwisniewo.pl 

http: www.wisniewo.bipgmina.pl 

Godziny urz~dowania: pon.- pt. od 07:00 do 15:00 

2. Tryb udzielenia zam6wienia 

Post~powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 
), zwanej dalej PZP oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. 0 utrzymaniu czystosci 
porzC}dku w gminach (Oz. U. z 2018r. poz.1454). 

Wartose zam6wienia nie przekracza kwoty okreslonej w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

3. Opis przedmiotu zam6wienia 

1) 	przedmiotem zam6wienia jest ustuga odbioru i zagospodarowania odpad6w komunalnych 
pochodzqcych z nieruchomosci zamieszkatych na terenie gminy Wisniewo. 

2) 	Zagospodarowanie i odbieranie odpad6w winno bye zgodne z obowiqzujqcymi przepisami 
prawnymi, w szczeg61nosci z: 

a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach ( Oz.U. z 2018r. poz. 992 ze zm.), 

b) ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach 

(Oz. U. z 2018 r. poz.1454), 

c) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zam6wieri publicznych (Oz. U. z 2018r. 

poz. 1986) 

d) kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. (Oz. U. z 2018r. poz. 1025 z p6Zn. zm.) 

e) ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo 0 ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz.1990 

), 
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f) rozporz~dzenia Ministra Srodowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczeg610wych 

wymagari w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci 

(Dz. U. z 2013r. poz. 122), 

g) obowi~zuj~cego w trakcie realizacji zam6wienia Regulaminu utrzymania czystosci 

i porz~dku na terenie Gminy Wisniewo, 

h) wpisu do rejestru dzialalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpad6w komunalnych 

od wlascicieli nieruchomosci na terenie Gminy Wisniewo. 

i) Planem Gospodarki Odpadami dla Wojew6dztwa Mazowieckiego. 


3) przedmiot zam6wienia obejmuje: 

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpad6w komunalnych pochodz~cych z 
nieruchomosci zamieszka.ych na terenie Gminy Wisniewo, w spos6b zapewniaj~cy 

osi~gni~cie odpowiednich poziom6w recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i 
odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpad6w komunalnych ulegaj~cych 

biodegradacji przekazywanych do skladowania, w okresie od dnia 16.04.2019 r. do dnia 
15.04.2020 r. 

4) Wsp61ny slownik zam6wieri (CPV): 

CPV 90 50 00 00-2 Uslugi zwi~zane z odpadami 
CPV 90 51 10 00-2 Uslugi wywozu odpad6w 
CPV 90 51 13 00-5 Uslugi zbierania odpad6w 
CPV 90 51 20 00-9 Uslugi transportu odpad6w 
CPV 9051 31 00-7 Uslugi wywozu odpad6w pochodz~cych z gospodarstw domowych 

5) Szczeg610wy opis przedmiotu zam6wienia oraz og6ln~ charakterystyk~ gminy Wisniewo 
w kontekscie odbioru i zagospodarowaniu odpad6w komunalnych zawiera Zal~cznik Nr 9 
do SIWZ. 

6) Zamawiaj~cy na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zam6wienia 
przez Wykonawc~ lub podwykonawc~, os6b na podstawie umowy 0 prac~ jezeli wykonanie 
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w spos6b okreslony wart. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z p6Zn. zm.): 

a) co najmniej 2 kierowc6w przy pomocy kt6rych realizowana jest usluga odbioru odpad6w 
z nieruchomosci, 


b) co najmniej 2 ladowaczy przy pomocy kt6rych realizowana jest usluga odbioru odpad6w 

z nieruchomosci. 


Weryfikacja zatrudnienia prowadzona b~dzie w oparciu 0 zapisy umowy okreslone 

w zalqczniku nr 8 do SIWZ. 


7) Zam6wienie jest finansowane ze srodk6w wlasnych. 

4. 	 Wymaganie zatrudnienia przy real izacj i zmowlenia przez wykonawc, lub 
podwykonawc" os6b na podstawie umowy 0 prac,. 
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1) 	 ZamawiajClcy wymaga, aby osoby okreslone w ust. 3 pkt 6 a i b SIWZ wykonujClce 
czynnosci niezb~dne do realizacji zam6wienia zostaty zatrudnione na podstawie umowy 
o prac~, w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im zadan. 

2) ZamawiajClcy nie okresla wymiaru etatu zatrudnienia z tym, ze kazda godzina 
wykonywanej pracy przez kazdego pracownika Wykonawcy Ipodwykonawcyl musi bye 
realizowana w ramach umowy 0 prac~. 

3) ZamawiajClcy wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy 0 prac~ przy realizacji 
zam6wienia trwato w catym okresie wykonywania zam6wienia, a zatrudnione osoby 
zobowiClzane b~dCl do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepis6w kodeksu 
pracy 

4) ZamawiajClcy zastrzega sobie prawo kontroli spetniania warunk6w okreslonych w ust. 3 
pkt 6 a i b SIWZ przez wykonawc~ podczas rea lizacj i przedmiotu zam6wienia. 

5) Wykonawca/podwykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi 
ZamawiajClcemu oswiadczenie 0 ilosci os6b zatrudnionych na umow~ 0 prac~ 

zaangazowanych w realizacj~ przedmiotowego wraz z kopiCl zgtoszenia do ZUS. 

6) Wykonawca/podwykonawca jest zobowiClzany do okazania ZamawiajClcemu, 
na kazdorazowe wezwanie ZamawiajClcego, oryginat6w dokument6w potwierdzajClcych 
fakt zatrudnienia przez Wykonawc~ lub Podwykonawc~ na podstawie umowy 0 prac~ 

os6b wykonujClcych czynnosci, w odniesieniu do kt6rych ZamawiajClcy zastrzegt 
obowiClzek zatrudnienia w oparciu 0 umow~ 0 prac~, w szczeg61nosci umowy 0 prac~, 

zgtoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunk6w zatrudnienia 
w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania. 

7) Wykonawca w przypadku niezatrudnienia przez wykonawc~ lub podwykonawc~ przy 
realizacji zam6wienia na umow~ 0 prac~ os6b, w odniesieniu do kt6rych zamawiajClcy 
postawit ten wym6g, w terminie okreslonym w ust. 4 pkt 5 i 6, b~dzie zobowiClzany do 
zaptacenia kary umownej na zasadach okreslonych we wzorze umowy - zat. 8 do SIWZ. 

8) ZamawiajClcy przewiduje takZe mozliwose przeprowadzania kontroli przez przedstawicieli 
zamawiajClcego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu wykonania przedmiotu 
zam6wienia. Ponadto zamawiajClcy w sytuacji gdy powezmie wCltpliwose co do sposobu 
zatrudnienia personelu - moze zwr6cie si~ 0 przeprowadzenie kontroli przez PanstwowCl 
Inspekcj~ Pracy. 

9) W uzasadnionych przypadkach, nie lezClcych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku 
rozwiqzania stosunku pracy przez osob~ zatrudnionCl lub przez Wykonawc~ 

(podwykonawc~) przed zakonczeniem trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) 
b~dzie zobowiqzany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby posiadajqcej 
wyksztatcenie, doswiadczenie zawodowe oraz kwalifikacje i uprawnienia budowlane co 
najmniej takie jak okreslone w niniejszej SIWZ pod warunkiem, ze spetnione zostanq 
wszystkie powyzsze wymagania, co do sposobu zatrudnienia na caty okres realizacji 
zam6wienia, 

10) Zmiana os6b, 0 kt6rych mowa w pkt 9 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca 
przedstawi korekt~ oswiadczenia dotyczqcego os6b wykonujqcych zam6wienie do 
wiadomosci Zamawiajqcego). 

11) Wykonawca zobowiqzany b~dzie do dokonania zmiany pracownik6w na wniosek 
Zamawiajqcego, w przypadku zaistnienia uzasadnionych zarzut6w Zamawiajqcego, co do 
osoby pracownika Wykonawcy, obowiqzek okreslony powyzej dotyczy takze 
podwykonawc6w - Wykonawca jest zobowiqzany zawrzee w kazdej umowie 
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o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiqzujqce podwykonawc6w do zatrudnienia na 
umow~ 0 prac~ os6b wykonujqcych czynnosci, 0 kt6rych mowa w ust. 3 pkt 6 siwz), 

12) Zamawiajqcy nie dopuszcza naruszenia postanowienia art. 22 §12 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z p6in. zm.), tj. zastqpienia 
umowy 0 prac~ - wynikajqcq wprost z tresci art. 22 § 1* tejze ustawy, umowami 
cywilnoprawnymi. 

*art. 	22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy stanowi, ie: IIPrzez nawiqzanie 
stosunku pracy pracownik zobowiqzuje sifl do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na 
rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 
pra coda wCfl, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem". 

5. Opis cz~sci zam6wienia, jezeli ZamawiajClcy dopuszcza sktadanie ofert cz~sciowych 

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpad6w komunalnych pochodzqcych 
z nieruchomosci zamieszkatych na terenie Gminy Wisniewo zostato podzielone na 2 cz~sci: 

1) Cz~sc 1 

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpad6w komunalnych pochodztfcych 
z nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy Wisniewo - odpady niesegregowane. 

przedmiotem zam6wienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie odpad6w komunalnych 
niesegregowanych (kod odpadu 20 03 01) pochodzqcych z nieruchomosci zamieszkatych 
na terenie Gminy Wisniewo. 
Zmieszane odpady komunalne, w tym popioty i zuzle gromadzone b~dq w pojemnikach 
lub workach 0 pojemnosci min. 1101. Wtasciciel nieruchomosci umozliwi odbi6r zgromadzonych 
odpad6w w dniach okreslonych w harmonogramie wywozu odpad6w poprzez wystawienie 
pojemnik6w lub work6w na chodnik lub pobocze przed ogrodzeniem zamkni~tej nieruchomosci 
lub udost~pnienie w altance smieciowej z wejsciem od strony ulicy, w godzinach od 7:00 
do 18:00. Wykonawca jest zobowiqzany do odbioru wszystkich odpad6w komunalnych 
od wtasciciela nieruchomosci zgromadzonych dodatkowo w workach bez wzgl~du na ich ilose 
i wielkose. 

Prognozowana ilose odpad6w komunalnych niesegregowanych majqcych zostae odebranych 
i zagospodarowanych z terenu gminy Wisniewo, wynosi ok. 120 Mg/rok, w okresie trwania 
zam6wienia. 

2) Cz~sc 2 

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpad6w komunalnych pochodztfcych 
z nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy Wisniewo - odpady segregowane. 

Przedmiotem zam6wienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie odpad6w komunalnych 
segregowanych pochodzqcych z nieruchomosci zamieszkatych na terenie Gminy Wisniewo. 
Selektywna zbi6rka odpad6w komunalnych na terenie gminy Wisniewo b~dzie si~ odbywae 
w systemie workowym (worki 0 pojemnosci min. 110 I) na terenie nieruchomosci zamieszkatych. 
Wykonawca dostarczy worki na odpady segregowane oznaczone odpowiednimi kolorami oraz 
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oznaczeniem frakcji odpad6w. Worki do selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych powinny bye 
odpowiedniej wytrzymatosci mechanicznej w zaleznosci od rodzaju zbieranych w nich odpad6w. 

Prognozowana ilose odpad6w komunalnych segregowanych majqcych zostae odebranych 
i zagospodarowanych z terenu gminy Wisniewo, wynosi ok. 1400 Mg w okresie trwania 
zam6wienia. 

6. Termin wykonania zam6wienia 

Termin realizacji przedmiotu zam6wienia dla cz~sci 1 2 od dnia 16.04.2019r. od dnia 
15.04.2020r. 

7. 	 Warunki udziaJu w post~powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetnienia 
tych Warunk6w 

o udzielnie zam6wienia mogq ubiegae si~ wykonawcy, kt6rzy: 


1) Nie podlegajq wykluczeniu; 


2) Spetniajq warunki udzial'u w post~powaniu dotyczqce: 


a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, 
o ile wynika to z odrQbnych przepisow, w tym wymogi zwi~zane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego 

Zamawiajqcy uzna, ze Wykonawca, spetni warunek, jezeli: 

- posiada aktualny wpis do Rejestru Oziatalnosci Regulowanej w zakresie odbierania odpad6w 
komunalnych od wtascicieli nieruchomosci na terenie Gminy Wisniewo w zakresie kategorii 
odpad6w obj~tych zam6wieniem; 

- posiada zezwolenie na transport odpad6w zgodnie z ustawq z dnia 14 grudnia 2012r. 
o odpadach (tj. Oz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) w zakresie kategorii odpad6w obj~tych 
zam6wieniem, 

- posiada wazny wpis do rejestru podmiot6w zbierajqcych zuzyty sprz~t elektryczny 
i elektroniczny, 0 kt6rym mowa wart. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. oodpadach 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) prowadzonego przez marszatka wojew6dztwa lub Gt6wnego 
Inspektora Ochrony Srodowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez marszatka 
wojew6dztwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 ustawy 0 odpadach. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Wykonawca sktada oswiadczenie 0 spetnieniu warunku, ze znajduje si~ sytuacji ekonomicznej 
finansowej zapewniajqcej wykonanie Zam6wienia. Zamawiajqcy nie wyznacza 

szczeg6towego warunku w tym zakresie. 

c) zdolnosci technicznej lub zawodowej 

Zamawiajqcy uzna, ze Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze: 
1. wykonat, a w przypadku swiadczeri okresowych lub ciqgtych r6wniez wykonuje, w okresie 

ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia 

Q 
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Przetarg nieograniczony: "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpad6w komunalnych pochodz,!cych 
z nieruchomosci zamieszkal:ych na terenie Gminy Wisniewo". 

dzia.alnosci jest kr6tszy - w tym okresie, us.ugi polegajqce na odbiorze odpad6w 
komunalnych od w.ascicieli nieruchomosci w spos6b ciqg.y przez okres 12 miesi~cy 
o masie 350 Mg, 

2. 	dysponuje nast~pujqcym potencja.em technicznym: tj. samochodami do odbioru odpad6w 
spe.niajqcymi wymagania techniczne okreslone przepisami ustawy prawo 0 ruchu 
drogowym oraz innymi przepisami szczeg61nymi (w tym rozporzqdzeniem ministra 
srodowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczeg6.owych wymagari w zakresie 
odbierania odpad6w komunalnych od w.ascicieli nieruchomosci (Oz. U. 2013r. poz.122) 
w celu realizacji zam6wienia w tym: 

dwa pojazdy specjalistyczne przystosowane do selektywnego zbierania odpad6w 
komunalnych, 

- dwa pojazdy specjalistyczne przystosowane do zbierania zmieszanych odpad6w 

komunalnych, 

- jeden pojazd do odbierania odpad6w bez funkcji kompaktujqcej. 


Pojazdy muszq bye trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym mleJscu, nazwq firmy 

oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierajqcego odpady komunalne 

od w.ascicieli nieruchomosci. Pojazdy muszq posiadae konstrukcj~ zabezpieczajqcq przed 

rozwiewaniem i rozpylaniem przewoi:onych odpad6w oraz minimalizujqcq oddzia.ywanie 

czynnik6w atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszq bye wyposai:one w narz~dzia 


lub urzqdzenia umoi:liwiajqce sprzqtanie terenu po opr6i:nieniu pojemnik6w. Oopuszcza si~ 


wyposai:enie pojazd6w w urzqdzenie do wai:enia odpad6w komunalnych, 


3. 	 dysponuje bazq magazynowo - transportowq. Teren bazy musi bye zabezpieczony w 
spos6b uniemoi:liwiajqcy wst~p osobom nieupowai:nionym. Miejsce do parkowania 
pojazd6w na bazie powinno bye zabezpieczone przed emisjq zanieczyszczen do gruntu. 
Na terenie bazy muszq bye zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie 
zebranych odpad6w komunalnych, kt6re b~dq zabezpieczone przed emisjq 
zanieczyszczeri do gruntu oraz zabezpieczone przed dzia.aniem czynnik6w 
atmosferycznych. Teren bazy magazynowo - transportowej musi bye wyposai:ony w 
urzqdzenia lub systemy zapewniajqce zagospodarowanie w6d opadowych i sciek6w 
przemys.owych, pochodzqcych z terenu bazy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w 
przepisach ustawy Prawo wodne. Baza magazynowo - transportowa musi bye wyposai:ona 
w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazd6w, pomieszczenie socjalne dla 
pracownik6w odpowiadajqce ilosci zatrudnionych os6b, miejsca do magazynowania 
selektywnie zebranych odpad6w z grupy odpad6w komunalnych, legalizowanq 
samochodowq wag~ najazdowq - w przypadku gdy na terenie bazy nast~puje 

magazynowanie odpad6w. Na terenie bazy powinny znajdowae si~ taki:e: punkt biei:qcej 
konserwacji i naprawy pOjazd6w, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazd6w (0 ile czynnosci 
te nie b~dq wykonywane przez uprawnione podmioty zewn~trzne poza terenem bazy). Na 
terenie bazy muszq znajdowae si~ urzqdzenia do selektywnego gromadzenia odpad6w 
komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. 

3) W przypadku wykonawc6w wsp61nie ubiegajqcych si~ 0 udzielenie zam6wienia: 
A. 	 Kai:dy z nich musi spe.niae warunki udzia.u w post~powaniu w zakresie Uprawnien do 

prowadzenia okreslonej dzia.alnosci zawodowej w zakresie w jakim b~dzie swiadczy. 
uslug~, 

a 
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Przetarg nieograniczony: "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpad6w komunalnych pochodz~cych 
z nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy Wisniewo". 

B. 	tqcznie muszq spetniac warunki udziatu w post~powaniu zakresie sytuacji ekonomicznej 
lub finansowej oraz zdolnosci technicznej lub zawodowej. 

4) Zamawiajqcy w pierwszej kolejnosci dokona oceny ofert a nast~pnie zbada, czy Wykonawca 
kt6rego oferta zostata oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 
oraz spetnia warunki udziatu w post~powaniu zgodnie z formutq spetnia/ nie spetnia. 

5) Nie spetnienie przez wykonawc~ chocby jednego z warunk6w opisanych powyzej skutkowac 
b~dzie wykluczeniem wykonawcy z udziatu w post~powaniu. 

6) Wykonawca moze polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezaleznie od charakteru prawnego 
tqczqcych go z nim stosunk6w prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiqzany jest 
udowodnic Zamawiajqcemu, ze realizujqc zam6wienie, b~dzie dysponowat niezb~dnymi 
zasobami tych podmiot6w, w szczeg61nosci przedstawiaj~c pisemne zobowi~zanie tych 
podmiot6w (w formie oryginalu) do oddania mu do dyspozycji niezb~dnych zasob6w na 
potrzeby realizacji zam6wienia. 

7) Zamawiajqcy oceni, czy udost~pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na wykazanie przez 
wykonawc~ spetniania warunk6w udziatu w post~powaniu oraz zbada, czy nie zachodzq 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 0 kt6rych mowa wart. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 
5 PZP. 

8) W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doswiadczenia, wykonawcy mogq polegac na zdolnosciach innych podmiot6w, jesli podmioty 
te zrealizujq ustugi, do realizacji kt6rych te zdolnosci Sq wymagane. 

9) 	 Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzat si~ do udost~pnienia zasob6w, 
za szkod~ poniesionq przez zamawiajqcego powstatq wskutek nieudost~pnienia tych 
zasob6w, chyba ze za nieudost~pnienie zasob6w nie ponosi winy. 

10) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, 0 kt6rym mowa w ust. 7 pkt 2 lit. b i c , nie potwierdzajq spetnienia przez wykonawc~ 
warunk6w udziatu w post~powaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy 
wykluczenia, zamawiajqcy zqda, aby wykonawca w terminie okreslonym przez 
zamawiajqcego: 
- zastqpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

- zobowiqzat si~ do osobistego wykonania odpowiedniej cz~sci zam6wienia, jezeli wykaze 
wymagane zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacj~ finansowq lub ekonomicznq, 
o kt6rych mowa wart. 22 ust. 1 ustawy PZP. 

11) Wykonawca moze w celu potwierdzenie spetnienia warunk6w udziatu w post~powaniu 
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiot6w, niezaleznie od charakteru prawnego tqczqcych go nim 
stosunk6w prawnych. 

12) Zamawiajqcy moze, na kazdym etapie post~powania, uznac, ze wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasob6w technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsi~wzi~cia gospodarcze wykonawcy moze miec negatywny wptyw na 
realizacj~ zam6wienia. 

13) Wykonawcy mogq 	wsp61nie ubiegac si~ 0 udzielenie zam6wienia, w takim przypadku, 
wykonawcy ustanawiajq petnomocnika do reprezentowania ich w post~powaniu 0 dzielenia 
zam6wienia albo reprezentowania w post~powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia 
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Przetarg nieograniczony: "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpad6w komunalnych pochodzl}cych 
z nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy Wisniewo". 

publicznego. Przepisy dotyczqce wykonawcy stosuje si~ odpowiednio do wykonawcow, 
wspolnie ubiegajqcych si~ 0 udzielenie zamowienia. 

14) Jezeli oferta wykonawcow ubiegajqcych si~ wspolnie 0 udzielenie zamowienia zostata 
wybrana, zamawiajqcy zqda przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego 
umowy regulujqcej wspotprac~ tych wykonawcow. 

8. 	 Podstawy wykluczania 

1) Z post~powania 0 udzielenie zamowienia publicznego wyklucza si~ Wykonawc~ na podstawie 
przestanek okreslonych wart. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP. 

2) 	Oodatkowo Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP 
Wykonawcy w stosunku do ktorego otwarto likwidacj~, w zatwierdzonym przez sqd uktadzie 
w post~powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidacj~ jego majqtku lub sqd zarzqdzit likwidacj~ jego majqtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (Oz. U. z 2015r. poz. 978 z pozn. zm.) lub 
ktorego upadtosc ogtoszono, z wyjqtkiem wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart 
uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sqdu, jezeli uktad nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj~ majqtku upadtego, chyba ze sqd zarzqdzH likwidacj~ 
jego majqtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadtosciowe 
(Oz. U. z 2015r. poz. 233 z p6zn. zm.); 

3) 	 Wykluczenie wykonawcy nast~puje: 

a) w przypadkach, 0 ktorych mowa wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 PZP, gdy osoba, 
o ktorej mowa w tych przepisach zostata skazana za przest~pstwo wymienione wart. 24 
ust. 1 pkt 13 lit. a-c PZP, jezeli nie uptyn~to 5 lat od dnia uprawomocnienia si~ wyroku 
potwierdzajqcego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat 
okreslony inny okres wykluczenia; 

b) 	 w przypadkach, 0 ktorych mowa: 

wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 PZP, gdy osoba, 0 ktorej mowa w tych przepisach, 

zostata skazana za przest~pstwo wymienione wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d PZP, 


wart. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, 


w ust. 5 pkt 5-7 PZP, 


~ 	 - jezeli nie uptyn~ty 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnlema si~ wyroku 
potwierdzajqcego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat 
okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w ktorym decyzja potwierdzajqca zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia stata si~ ostateczna; 

c) 	 w przypadkach, 0 ktorych mowa wart. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 PZP lub art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 
PZP, jezeli nie uptyn~ty 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia b~dqcego podstawq 
wykluczenia; 

d) w przypadku, 0 ktorym mowa wart. 24 ust. 1 pkt 21 PZP, jezeli nie uptynqt okres, na jaki 
zostat prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania si~ 0 zam6wienia pub/iczne; 

e) w przypadku, 0 ktorym mowa wart. 24 ust. 1 pkt 22 PZP, jezeli nie uptynqt okres 
obowiqzywania zakazu ubiegania si~ 0 zam6wienia pub/iczne. 

4) Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 PZP oraz 16
20 PZP lub art. 24 ust. 5 ust. 1 PZP, moze przedstawic dowody na to, ze podj~te przez niego 
srodki Sq wystarczajqce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic 
naprawienie szkody wyrzqdzonej przest~pstwem lub przest~pstwem skarbowym, 
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Przetarg nieograniczony: "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpad6w komunalnych pochodzl!cych 
z nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy WiSniewo". 

zadoscuczynienie pieni~zne za doznanq krzywd~ lub naprawienie szkody, wyczerpujqce 
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wsp6tprac~ z organami scigania oraz podj~cie 

konkretnych srodk6w technicznych, organizacyjnych i kadrowych, kt6re Sq odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przest~pstwom lub przest~pstwom skarbowym lub nieprawidtowemu 
post~powaniu wykonawcy. Zapis6w zdania pierwszego nie stosuje si~, jezeli wobec 
wykonawcy, b~dqcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sqdu 
zakaz ubiegania si~ 0 udzielenie zam6wienia oraz nie uptynqt okreslony w tym wyroku okres 
obowiqzywania tego zakazu. 

5) 	Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajqcy, uwzgl~dniajqc wag~ i szczeg61ne 
okolicznosci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajqce dowody przedstawione na podstawie 
pkt 4. 

6) 	W przypadkach, 0 kt6rych mowa wart. 24 ust. 1 pkt 19 PZP, przed wykluczeniem 
wykonawcy, zamawiajqcy/podmiot przeprowadzajqcy procedur~ zapewnia temu wykonawcy 
mozliwosc udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu post~powania 0 udzielenie 
zam6wienia nie zakt6ci konkurencji. Zamawiajqcy wskazuje w protokole spos6b zapewnienia 
konkurencji. 

7) 	Zamawiajqcy moze wykluczyc wykonawc~ na kazdym etapie post~powania 0 udzielenie 
zam6wienia. 

8) 	Ofert~ Wykonawcy wykluczonego uznaje si~ za odrzuconq. 

9. 	 Wykaz oswiadczen lub dokumentow potwierdzaj~cych spefnienie warunkow udziafu 
w post~powaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

Post~powanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, 0 ktorej mowa wart. 24aa 
ust. 1 ustawy Pzp. (procedura odwr6cona), stqd Wykonawca b~dzie sktadat dokumenty w 
ramach etap6w okreslonych w niniejszym rozdziale. 
1) OOKUMENTY I OSWIAOCZENIA WYMAGANE 00 WSZYSTKICH WYKONAWCOW, 
KTORE NALEZY ZlOzYC WRAZ Z OFERTA (wg wzoru stanowiqcego Zatqcznik nr 1a illub 
Zatqcznik 1b do SIWZ) 
1. 	Oswiadczenia Wykonawcy sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 (wg wzoru stanowiqcego 

Zatqcznik nr 2 do SIWZ) 
2. 	 Zobowiqzanie innego podmiotu, na zasobach kt6rego polega Wykonawca, do oddania 

do dyspozycji Wykonawcy niezb~dnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia - jezeli 
Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu. 

3. Petnomocnictwo ztozone w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie - w 
przypadku: 


a) podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z wtasciwego rejestru 
petnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. 


b) podmiot6w wyst~pujqcych wsp61nie petnomocnictwo podpisane przez upowaznionych 
przedstawicieli kazdego z podmiot6w wyst~pujqcych wsp6lnie, do reprezentowania w 
post~powaniu (zgodnie z art. 23 ustawy PZP). 
Zamawiajqcy moze, na kazdym etapie post~powania, uznac, ze wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasob6w technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsi~wzi~cia gospodarcze wykonawcy moze miec negatywny wptyw na 
realizacj~ zam6wienia - art. 22d ustawy PZP. 
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Przetarg nieograniczony: "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpad6w komunalnych pochodz,!cych 
z nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy Wisniewo". 

2) OSWIAOCZENIA, KTORE MA Zt.OZYC KAZOY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 ONI 00 
ONIA UPUBLlCZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU 
Zt.OZONYCH OFERT: 

1.0swiadczenie 0 przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapita~owej, 


o kt6rej mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 PZP - wg wzoru stanowiqcego Za~qcznik nr 3 do SIWZ, 

oswiadczenie nalezy z~ozye w oparciu 0 zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajqcego 

(www.wisniewo.bazagmin.pl) wykaz z~ozonych w danym postEilPowaniu ofert. 

W przypadku Wykonawc6w wsp61nie ubiegajqcych siEil 0 zam6wienie oswiadczenie takie 

sk~ada kazdy z Wykonawc6w oddzielnie. 


3) OSWIAOCZENIA I OOKUMENTY AKTUALNE NA OZIEN Zt.OZENIA, KTORE MA Zt.OZYC 
WYKONAWCA, KTOREGO OFERTA ZOSTAt.A NAJWYZEJ OCENIONA 
W WYZNACZONYM TERMINIE, NIE KROTSZYM NIZ 5 ONI: 
3.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: 

odpis z w~asciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzia~alnosci gospodarczej, 
jezeli odrEilbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia 
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

3.2 Jezeli wykonawca ma siedzibEil lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokument6w, 0 kt6rych mowa w pkt 1) - sk~ada dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibEillub miejsce zamieszkania, 
potwierdzajqce, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie og~oszono upad~osci. Dokument 
powinien bye wystawione nie wczesniej niz 6 miesiEilcy przed upJywem terminu sk~adania 
ofert. 
Jezeli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibEil lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje siEil dokument6w, 0 kt6rych 
mowa wyzej zastEilPuje siEil je dokumentem zawierajqcym odpowiednio oswiadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, 
lub oswiadczenie osoby, kt6rej dokument mia~ dotyczye, z~ozone przed notariuszem 
lub przed organem sqdowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub 
gospodarczego w~asciwym ze wzglEildu na siedzibEillub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. 

3.3. Potwierdzajqcych spe~nianie warunk6w udzia~u w postEilPowaniu: 
1) Oswiadczenie 0 wpisie do Rejestru dzia~alnosci regulowanej w zakresie odbierania 

odpad6w komunalnych od w~ascicieli nieruchomosci na terenie Gminy Wisniewo 
wg wzoru Za~qcznik nr 4 do SIWZ, 

2) aktualne zezwolenie na prowadzenie dzia~alnosci w zakresie transportu i zbierania 
odpad6w, wydane przez w~asciwy organ zgodnie z ustawq 0 odpadach - warunki 
okreslone w ust. 7 pkt 2 lit. a, 

3) oswiadczenie 0 wpisie do rejestru podmiot6w zbierajqcych zuzyty sprzEilt elektryczny 
i elektroniczny, prowadzonego przez G~6wnego Inspektora Ochrony Srodowiska 
wg wzoru Za~qcznik nr 5 do SIWZ, 

4) 	 wykazu us~ug wykonanych, a w przypadku swiadczeri okresowych lub ciqg~ych r6wniez 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed u~ywem terminu sk~adania ofert, a jezeli 
okres prowadzenia dzia~alnosci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych us~ugi zosta~y 
wykonane, oraz za~qczeniem dowod6w okreslajqcych czy te us~ugi zostaJy wykonane 
lub Sq wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, 0 kt6rych mowa, Sq referencje bqdz 
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inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego usJugi byJy wykonywane, a 
w przypadku swiadczen okresowych lub ciergJych ser wykonywane, a jezeli z uzasadnionej 
przyczyny a obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskae tych 
dokument6w - oswiadczenie wykonawcy; w przypadku swiadczen okresowych lub 
cierglych nadal wykonywanych referencje berdz inne dokumenty potwierdzajerce ich 
nalezyte wykonywanie powinny bye wydane nie wczesniej niz 3 miesierce przed uplywem 
terminu skladania ofert - warunki zostaJy okreslone w ust. 7 pkt 2 lit. c ppkt 1 niniejszej 
specyfikacji - wz6r wykazu stanowi zaJercznik nr 6 do SIWZ, 

5) wykaz narz~dzi, wyposazenia zakJadu i urzerdzen technicznych (tj. potencjaJu technicznego 
opisanego w ust. 7 pkt 2 lit. c ppkt 2) dost~pnych Wykonawcy w celu wykonania 
zam6wienia wraz z informacjer a podstawie dysponowania tymi zasobami - wz6r wykazu 
stanowi zaJercznik nr 7 do SIWZ. 

4) Ookumenty powinny bye skJadane w formie oryginaJu lub kopii poswiadczonej za zgodnose 
z oryginaJem przez Wykonawc~. 

5) Wszystkie wymagane dokumenty powinny bye sporzerdzone w j~zyku polskim, na maszynie, 
komputerze lub odr~cznie w spos6b zapewniajercy czytelnose tekstu. 

6) 	Ookumenty sporzerdzone w j~zyku obcym muszer bye zJozone wraz z Uumaczeniem na j~zyk 
polski. 

7) 	W zakresie nie uregulowanym niniejszer SIWZ majer zastosowanie przepisy rozporzerdzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich maze zerdae 
zamawiajercy ad wykonawcy w post~powaniu a udzielenie zam6wienia (Oz. U. z 2016r., 
poz.1126). 

10. Wykonawcy nalezC\cy do tej samej grupy kapitalowej 

1) Na potrzeby post~powania przez grupe kapitalowa rozumie si~ wszystkich przedsi~biorc6w 
(w rozumieniu przepis6w a swobodzie dziaJalnosci gospodarczej, a takZe: osob~ fizyczner, 
osob~ prawner, a takZe jednostk~ organizacyjner niemajercer osobowosci prawnej, kt6rej ustawa 
przyznaje zdolnose prawner, organizujercer lub swiadczercer usJugi a charakterze uzytecznosci 
publicznej, kt6re nie ser dziaJalnoscier gospodarczer w rozumieniu przepis6wo swobodzie 
dziaJalnosci gospodarczej, osob~ fizyczner wykonujercer zaw6d we wlasnym imieniu i na wJasny 
rachunek lub prowadzercer dziaJalnose w ramach wykonywania takiego zawodu, osob~ 
fizyczner, kt6ra posiada kontrol~, w rozumieniu pkt 2, nad co najmniej jednym przedsi~biorcer, 
choeby nie prowadzHa dziaJalnosci gospodarczej w rozumieniu przepis6w a swobodzie 
dziaJalnosci gospodarczej, jezeli podejmuje dalsze dziaJania podlegajerce kontroli koncentracji, 
a kt6rej mowa wart. 13 ustawy a ochronie konkurencji i konsument6w, zwierzek 
przedsi~biorc6w - na potrzeby przepis6w dotyczercych praktyk ograniczajercych konkurencj~ 
oraz praktyk naruszajercych zbiorowe interesy konsument6w), kt6rzy ser kontrolowani 
w spos6b bezposredni lub posredni przez jednego przedsi~biorc~, w tym r6wniez tego 
przedsi~biorc~. 

2) 	Zgodnie z ustawer z dnia 161utego 2007r. a ochronie konkurencji i konsument6w (Oz. U. 2007 
Nr 50, paz. 331 z p6zn.zm.) przez przejecie kontroli - rozumie si~ wszelkie formy 
bezposredniego lub posredniego uzyskania przez przedsi~biorc~ uprawnien, kt6re osobno 
alba Jercznie, przy uwzgl~dnieniu wszystkich okolicznosci prawnych lub faktycznych, 
umozliwiajer wywieranie decydujercego wpJywu na innego przedsi~biorc~ lub przedsi~biorc6w; 
uprawnienia takie tworzer w szczeg6lnosci: 
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a) 	dysponowanie bezposrednio lub posrednio wi~kszosciq g~os6w na zgromadzeniu 
wsp61nik6w albo na walnym zgromadzeniu, takze jako zastawnik albo uzytkownik, bqdz 
w zarzqdzie innego przedsi~biorcy (przedsi~biorcy zaleznego), takze na podstawie 
porozumier'l z innymi osobami, 

b) 	uprawnienie do powo~ywania lub odwo~ywania wi~kszosci cz~onk6w zarzqdu lub rady 
nadzorczej innego przedsi~biorcy (przedsi~biorcy zaleznego), takze na podstawie 
porozumier'l z innymi osobami, 

c) 	cz~onkowie jego zarzqdu lub rady nadzorczej stanowiq wi~cej niz po~ow~ cz~onk6w 
zarzqdu innego przedsi~biorcy (przedsi~biorcy zaleznego), 

d) 	dysponowanie bezposrednio lub posrednio wi~kszosciq gtos6w w sp6tce osobowej 
zaleznej albo na walnym zgromadzeniu sp6~dzielni zaleznej, takze na podstawie 
porozumier'l z innymi osobami, 

e) prawo do ca~ego albo do cz~sci mienia innego przedsi~biorcy (przedsi~biorcy 

zaleznego), 

f) umowa przewidujqca zarzqdzanie innym przedsi~biorcq (przedsi~biorcq zaleznym) lub 
przekazywanie zysku przez takiego przedsi~biorc~; 

3) 	Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, Zamawiajqcy wyklucza z post~powania Wykonawc6w 
nalezqcych do tej samej grupy kapitatowej, kt6rzy z~ozyli odr~bne oferty w tym samym 
post~powaniu, chyba ze wykazq, ze istniejqce mi~dzy nimi powiqzania nie prowadzq do 
zachwiania uczciwej konkurencji pomi~dzy Wykonawcami w post~powaniu 0 udzielenie 
zam6wienia. 

4) 	Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 0 kt6rej 
mowa wart. 86 ust. 3 PZP, przekaze podmiotowi przeprowadzajqcemu procedur~ 

oswiadczenie 0 przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapita~owej, 
o kt6rej mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (zatqcznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze z~ozeniem 
oswiadczenia, wykonawca moze przedstawic dowody, ze powiqzania z innym wykonawcq nie 
prowadzq do zak~6cenia konkurencji w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia. 

11. Zamiana, wycofanie i zwrot oferty 

1) Wykonawca moze wprowadzic zmiany oraz wycofac zlozonq przez siebie ofert~ przed 
terminem skladania ofert, pod warunkiem, ze podmiot przeprowadzajqcy procedur~ 

otrzyma pisemne zawiadomienie 0 wprowadzeniu zmian przed terminem skladania ofert: 

a) 	W przypadku wycofania oferty, Wykonawca sklada pisemne oswiadczenie, ze ofert~ 
SWq wycofuje, w zamkni~tej kopercie zaadresowanej jak w ust. 15 pkt 7 SIWZ 
z dopiskiem "WYCOFANIE". Koperty oznaczone "WYCOFANIE" b~dq otwierane 
w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci post~powania Wykonawcy oraz 
zgodnosci ze z~ozonymi ofertami. 

b) 	W przypadku zmiany oferty, Wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, iz ofert~ SWq 
zmienia, okreslajqc zakres i rodzaj tych zmian, a jesli oswiadczenie 0 zmianie pociqga 
za sobq koniecznosc wymiany czy tez przedJozenia nowych dokument6w - Wykonawca 
winien dokumenty te zlozy6. Powyzsze oswiadczenie i ewentualne dokumenty nalezy 
zamiescic w zamkni~tej kopercie wewn~trznej i zewn~trznej, oznaczonych jak w ust. 
15 pkt 7 SIWZ, przy czym koperta zewn~trzna powinna miec dopisek "ZMIANA". 
Koperty oznaczone "ZMIANA" zostanq otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 
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kt6ry wprowadzH zmiany i pO stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmiany, 
zostanq dotqczone do oferty. 

2) Wykonawca nie moze wprowadzic zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie 
terminu sktadania ofert. 

12. Informacje 0 sposobie porozumiewania si~ podmiotu przeprowadzaj~cego procedur~ 
z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub dokument6w, a taki:e wskazanie 
os6b uprawnionych do porozumiewania si~ z Wykonawcami; 

1) W przedmiotowym post~powaniu 0 zam6wienie publiczne komunikacja pomi~dzy 

Zamawiajqcym, a Wykonawcq odbywa si~ za posrednictwem operatora pocztowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Oz. U. z 2016 . 
poz. 1113 ze zm.), osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu srodk6w 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 181ipca 2002r. 0 swiadczeniu ustug 
drogq elektronicznq (Oz. U. z 2016r. poz. 1030) z uwzgl~dnieniem wymog6w dotyczqcych 
formy. 

2) Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i Wykonawca 
przekazujq pisemnie z zastrzezeniem pkt 3. 

3) Zamawiajqcy dopuszcza porozumiewanie si~ za pomocq srodk6w komunikacji 
elektronicznej, przy przekazywaniu nast~pujqcych dokument6w: 

a) pytania i wyjasnienia dotyczqce tresci SIWZ, 

b) wniosek 0 wyjasnienie i wyjasnienie tresci oferty, 

c) wniosek 0 wyjasnienie i wyjasnienie dotyczqce oswiadczen i dokument6w, 0 kt6rych 
mowa wart. 25 ust. 1 PZP, 

d) wezwania Zamawiajqcego dotyczqce ztozenia lub uzupetnienia dokument6w, oswiadczen 
lub petnomocnictw, kierowane do Wykonawc6w na podstawie art. 26 ust. 2, 2f, 3, 3a PZP, 

e) wniosek 0 udzielenie wyjasnien dotyczqcych element6w oferty majqcych wptyw na 
wysokosc ceny oraz odpowiedz Wykonawcy w powyzszym zakresie, 

f) informacja 0 poprawieniu ofert na podstawie art. 87 ust. 2 PZP, 

g) 	oswiadczenie Wykonawcy w kwestii wyrazenia zgody na poprawienie innych omytek 
polegajqcych na niezgodnosci oferty ze specyfikacjq istotnych warunk6w zam6wienia, 
niepowodujqcych istotnych zmian w tresci oferty, 

h) 	wezwanie Zamawiajqcego 0 wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu zwiqzania ofertq, 

i) 	 oswiadczenie Wykonawcy 0 przedtuzeniu terminu zwiqzania ofertq, 

j) 	 zawiadomienie 0 wykluczeniu Wykonawcy z post~powania 0 udzielenie zam6wienia 
oraz 0 odrzucenie oferty, 

k) 	zawiadomienie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 PZP, 

I) 	 zawiadomienie 0 uniewaznieniu post~powania, 

m)zawiadomienie 0 ztozeniu oferty po wyznaczonym terminie; 

n) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawc6w na podstawie art. 181, 184 i 185 
PZP, 

0) wniosek 0 udost~pnienie protokotu lubl i zatqcznik6w do protokotu. 

4) Jezeli Zamawiajqcy lub Wykonawca przekazujq ww. oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodk6w komunikacji elektronicznej, 
kazda ze stron na zqdanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 00w6d 
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transmisji danych oznacza, ze Wykonawca otrzymat korespondencj~ w momencie JeJ 
przekazania przez Zamawiajqcego, niezaleznie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej 
otrzymania. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnosci za niesprawne dziatanie urzqdzen 
Wykonawcy. 

5) 	 Adres do korespondencji zamieszczony jest w ust. 1 niniejszej SIWZ. Zamawiajqcy wymaga, 
aby wszelkie pisma zwiqzane z post~powaniem, byty kierowane wytqcznie na ten adres. 

6) 	 W przedmiotowym post~powaniu oswiadczenia sktada si~ w formie pisemnej. 

7) 	 Ofert~ sktada si~ pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej. 

8) 	 Oswiadczenia, 0 kt6rych mowa w rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. 
w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich moze zqdae zamawiajqcy od wykonawcy 
w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia (Oz. U. z 2016r. poz. 1126), zwanym dalej 
llrozporzqdzeniem" sktadane przez Wykonawc~ i inne podmioty, na zdolnosciach lub sytuacji 
kt6rych polega Wykonawca na zasadach okreslonych wart. 22a ustawy oraz przez 
podwykonawc6w, nalezy ztozye w oryginale. 

9) 	 Ookumenty, 0 kt6rych mowa w rozporzqdzeniu, inne niz oswiadczenia, a kt6rych mowa 
powyzej w pkt 8, nalezy ztozye w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnose 
z oryginatem. 

10) Zamawiajqcy moze zqdae przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii 
dokument6w, 0 kt6rych mowa w rozporzqdzeniu, innych niz oswiadczen, wytqcznie wtedy, 
gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wqtpliwosci co do jej prawdziwosci. 

11) Ookumenty sporzqdzone w j~zyku obcym Sq sktadane wraz z Uumaczeniem na j~zyk polski. 

12) Osobami uprawnionymi do bezposredniego kontaktowania si~ z Wykonawcami Sq: 

a) Wojciech Szcz~sniak 

b) Piotr Ronkiewicz 

13) Wykonawca moze zwr6cie si~ do podmiotu przeprowadzajqcego procedur~ a wyjasnienie 
tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia. Podmiot przeprowadzajqcy procedur~ jest 
obowiqzany udzielie wyjasnien niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz na 2 dni przed uptywem 
terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek a wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych 
warunk6w zam6wienia wptynqt do podmiotu przeprowadzajqcego procedur~ nie p6Zniej niz 
do konca dnia, w kt6rym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert, tj. 
21.01.2019r. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania 
wniosku 0 wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia. Trese zapytan wraz 
z wyjasnieniami podmiot przeprowadzajqcy procedur~ przekaze Wykonawcom, kt6rym 
przekazat specyfikacj~ istotnych warunk6w zam6wienia, bez ujawniania zr6dta zapytania oraz 
zamiesci je na stronie internetowej, na kt6rej zamieszczona zostata SIWZ. 

14) Zamawiajqcy nie dopuszcza porozumiewania si~ z Wykonawcami za posrednictwem 
telefonu. 

13. Termin zwiqzania ofertq 

1) Postanowienia zwarte w ztozonej ofercie wiqzq Wykonawc~ przez 30 dni kalendarzowych 
od uptywu terminu sktadania ofert. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni 
przed uptywem terminu zwiqzania ofertq podmiot przeprowadzajqcy procedur~ maze tylko 
raz zwr6cie si~ do Wykonawc6w 0 wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni. 

2) Przedtuzenia terminu zwiqzania z ofertq moze dokonae r6wniez samodzielnie Wykonawca. 
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14. Podwykonawstwo 

1) Przez uzytq w post~powaniu definicj~: 

a) podwykonawcy - nalezy przez to rozumiee podmiot, z ktorym Wykonawca zawar~ umow~, 
za zgodq Zamawiajqcego, zgodnie z art. 6471 kc, na realizacj~ cz~sci przedmiotu umowy. 

b) umow~ 0 podwykonawstwo - nalezy przez to rozumiee umow~ w formie pisemnej 
o charakterze odp~atnym, ktorej przedmiotem Sq ustugi, dostawy lub roboty budowlane 
stanowiqce cz~se zamowienia publicznego, zawartq wykonawcq a innym podmiotem 
(podwykonawcq), a w przypadku roboty budowlanej takze mi~dzy podwykonawcq 
a dalszym podwykonawcq lub mi~dzy dalszymi podwykonawcami. 

2) 	 Zamawiajqcy dopuszcza dokonanie bezposredniej ~atnosci na rzecz podwykonawcy 
i dalszego podwykonawcy tylko w przypadkach okreslonych we wzorze umowy. 

3) 	 Wykonawca zobowiqzany jest dokonae p~atnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawid~owo wystawionej 
faktury VAT. 

4) 	 Zapisy dotyczqce obowiqzku zatrudnienia okreslone w ust. 4 SIWZ Wykonawca 
zobowiqzany jest zamiescie w umowie z podwykonawcq. 

5) 	 Zamawiajqcy dopuszcza podwykonawstwo w realizacji przedmiotu zamowlema. 
Wykonawca zobowiqzany jest w ofercie wskazae cz~se zamowienia, ktorej wykonanie 
powierzy podwykonawcom oraz zamieszcza informacje 0 podwykonawcach 
w ofercie, 0 ktorym mowa w ust. 9 pkt 1 SIWZ. 

6) Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawc~ osobie trzeciej w ca~osci 
lub cz~sci wymaga pisemnej zgody Zamawiajqcego, pod rygorem niewaznosci. 

8) Zamawiajqcy wymaga przed~ozenia zawartych umow podwykonawstwa, ktorych 
przedmiotem Sq dostawy i us~ugi. 

9) 	 Podwykonawstwo nie zmienia zobowiqzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za dzia~ania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 
pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dzia~ania. 

10) Do zwarcia umow z dalszymi podwykonawcami zastosowanie majq zapisy dotyczqce 
zawierania umow pomi~dzy wykonawcq a podwykonawcq. 

11) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby 
wykonawca powo~ywa~ si~ na zasadach okreslonych wart. 22a PZP- w celu spe~nienia 
warunkow udzia~u w post~powaniu, wykonawca jest zobowiqzany udowodnie 
zamawiajqcemu, ze inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie 
spe~nia je w stosunku nie mniejszym, niz wymagany w trakcie post~powania. 

12) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby 
wykonawca powo~ywa~ si~, na zasadach okreslonych wart. 22a PZP, w celu wykazania 
spe~niania warunkow udzia~u w post~powaniu, 0 ktorych mowa wart. 22 ust. 1 b PZP, 
wykonawca jest obowiqzany wykazae zamawiajqcemu, iz proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz 
wymagany w trakcie post~powania 0 udzielenie zamowienia." 

15. Opis sposobu przygotowania ofert 

1) 	Oferta Wykonawcy na wykonanie przedmiotu zamowlenia winna bye sporzqdzona 
w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej, w j~zyku polskim, napisana na maszynie do pisania, 
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Przetarg nieograniczony: "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpad6w komunalnych pochodzqcych 
z nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy Wisniewo". 

komputerze albo r~cznie dtugopisem lub niescieralnym atramentem. Oferty sporzqdzone 
w j~zyku obcym nalezy ztozye wraz z ich Humaczeniami na j~zyk polski. 

2) Wszystkie zatqczniki do oferty winny bye napisane w spos6b czytelny i trwaty, w j~zyku 
polskim. 

3) 	Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczeg61nosci kazde przerobienie, przekreslenie, 
uzupetnienie, nadpisanie, przestoni~cie korektorem, etc., muszq bye parafowane przez 
Wykonawc~. 

4) 	Oferta i wszelkie oswiadczenia muszq zawierae nazw~ i adres Wykonawcy oraz podpis 
i pieczqtk~ imiennq osoby upowaznionej do wyst~powania w imieniu Wykonawcy. 

5) 	Wykonawca moze w ofercie zastrzec tajemnic~ przedsi~biorstwa. Zastrzezenie musi bye 
dokonane najpozniej w terminie skladania ofert. W stosunku do zastrzezonych informacji 
Wykonawca zobowiqzany jest wykazania, iz zastrzezone informacj~ stanowiq tajemnic~ 
przedsi~biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 0 zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Tekstjednolity: Oz. U. 2003r. Nr 153 poz. 1503 z p6zn. zm.). 

6) 	Wz6r oferty stanowi zatqcznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

7) 	Oferta musi bye ztozona w kopercie zabezpieczonej poprzez zaklejenie powinna zawierae 
nazw~ i petny adres Wykonawcy oraz oznaczenie: 

a) dla cz~sci 1 - Przetarg na odbieranie, transpori i zagospodarowanie odpad6w 
komunalnych pochodzClcych z nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy Wisniewo 
odpady niesegregowane; 
b) dla cz~sci 2 - Przetarg na odbieranie, transpori i zagospodarowanie odpad6w 
komunalnych pochodzClcych z nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy Wisniewo 
oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpad6w komunalnych - odpady 
segregowane. 

8) 	 W przypadku innego oznakowania oferty, negatywne konsekwencje z otwarcia, 
nie przekazania koperty podmiotowi przeprowadzajqcemu procedur~, ponosi Wykonawca. 

9) 	 Wszystkie strony zatqcznik6w do oferty muszq bye spi~te (zszyte) w spos6b zapobiegajqcy 
zdekompletowaniu ich zawartosci, a kazda strona oferty winna bye czytelnie opatrzona 
kolejnym numerem. 

10) Koszty zwiqzane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca sktadajqcy ofert~. 

16. Wykonawcy skladajctcy wspolnie ofert~ 

1) Wykonawcy wsp61nie ubiegajqcy si~ 0 udzielenie mmeJszego zamowlenia ustanawiajq 
Petnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym post~powaniu albo reprezentowania ich 
w post~powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego. Petnomocnictwo 
musi bye ztozone w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie, 

2) Wszelka korespondencja prowadzona b~dzie wytqcznie z Petnomocnikiem. 

3) Wykonawcy wsp61nie ubiegajqcy si~ 0 niniejsze zam6wienie, kt6rych oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszq, przed podpisaniem umowy 0 realizacj~ zam6wienia, Sq zobowiqzani 
przedstawie Zamawiajqcemu stosowne porozumienie zawierajqce w swojej tresci 
nast~pujqce postanowienia: 

a) okreslenie celu gospodarczego dla jakiego porozumienie zostato zawarte, 

b) oznaczenie czasu trwania porozumienia obejmujqcy okres realizacji przedmiotu 
zam6wienia, 

c) wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia porozumienia przez kt6regokolwiek 
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Przetarg nieograniczony: "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpad6w komunalnych pochodz,!cych 
z nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy WiSniewo". 

z Wykonawc6w do czasu wykonania zam6wienia, 

d) zakaz zmian w porozumieniu bez zgody Zamawiaj~cego, 

e) porozumienie winno upowazniae jednego z Wykonawc6w we wszystkich sprawach 
zwi~zanych z ofert~ i umow~ 0 realizacje zam6wienia. 

4) Nie dopuszcza si~ sk~adania umowy przest~pnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod 
warunkiem zawieszaj~cym. 

5) Wadium Uesli dotyczy) moze bye wniesione przez jednego z Wykonawc6w lub 
Pe~nomocnika. 

17. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert 

1) Oferty na wykonanie zam6wienia nalezy sk~adae w sekretariacie Zamawiaj~cego Urz~dzie 
Gminy w Wisniewie, Wisniewo 86 26; 06-521 Wisniewo do dnia 21.01.2018r. do godziny 
10:00. 

2) Otwarcie ofert odb~dzie si~ w siedzibie Zamawiaj~cego w pokoju nr 1 0 Urz~du Gminy 
wWisniewie, Wisniewo 86; 06-521 w dniu sk~adania ofert 0 godzinie 10:20. 

3) Niezw~ocznie po otwarciu ofert zamawiaj~cy zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotycz~ce: 

a) kwoty, jak~ zamierza przeznaczye na sfinansowanie zam6wienia; 

b) firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy z~ozyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w p~atnosci zawartych 
w ofertach. 

18. Opis sposobu obliczania ceny 

1. 	Cena oferty powinna obejmowae wszystkie elementy wyszczeg61nione przy okresleniu 
przedmiotu zam6wienia oraz zawierae podatek VAT. 

2. Zamawiaj~cy nie dopuszcza stosowania upust6w poprzez dopisywanie na wzorze oferty. 
Upusty nalezy uwzgl~dnie juz w oferowanej cenie poszczeg61nych element6w przedmiotu 
zam6wienia. 

3. 	 Podana w ofercie cena moze ulec zmianie tylko w przypadku zmiany powszechnie 
obowi~zuj~cych przepis6w prawa w zakresie stawki podatku od towar6w i us~ug, poprzez 
dostosowanie stawki podatku VAT do obowi~zuj~cych przepis6w prawa 

4. 	Cen~ oferty nalezy podae w z~otych polskich (PLN), do dw6ch miejsc po przecinku. 

5. 	Zastosowanie przez wykonawc~ stawki podatku VAT od towar6w i us~ug niezgodnego 
z przepisami ustawy 0 podatku 0 towar6w i us~ug oraz podatku akcyzowego jest 
r6wnoznaczne z b~~dnym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 
pkt 8 PZP). 

6. 	 Wynagrodzenie b~dzie wyp~acane w cyklu miesi~cznym, na podstawie sumy dw6ch 
iloczyn6w: 

a) ceny jednostkowej za odbi6r transport i zagospodarowanie 1 tony odpad6w komunalnych 
zmieszanych oraz faktycznie odebranych ilosci tych odpad6w, 

b) ceny jednostkowej za odbi6r transport i zagospodarowanie 1 tony odpad6w komunalnych 
segregowanych oraz faktycznie odebranych ilosci tych odpad6w. 
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Przetarg nieograniczony: "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpad6w komunalnych pochodzi!cych 
z nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy Wisniewo". 

7. 	 Cena obejmuje wszystkie koszty zwi~zane z realizacj~ zam6wienia. Szacowana ilose 
odpad6w uwzgl~dnia r6wniez odpady zgromadzone w PSZOK. W przypadku 
zr6Znicowania przez Oferenta ceny odbioru odpad6w zmieszanych i segregowanych 
odpady zebrane z PSZOK powinny bye liczone w cenie odpad6w segregowanych. 

19. Opis kryteri6w, kt6ryrni podrniot przeprowadzajClcy procedurQ bQdzie siQ kierowaf przy 
wyborze ofert, wraz z podaniern wag tych kryteri6w i sposobu oceny ofert, a jezeli 
przypisanie wagi nie jest rnozliwe z obiektywnych przyczyn, podrniot przeprowadzajClcy 
procedurQ wskazuje kryteria oceny ofert w kolejnosci od najwazniejszego do najrnniej 
waznego 

1) 	W kazdej cz~sci stosowane b~dq jednakowe nast~puj~ce kryteria: 

A. 	 cena brutto za realizacj~ przedmiotu zam6wienia - 60 pkt 

B. 	 termin ptatnosci - 40 pkt 

Cena ocena nastapi w skali od 0 do 60 pkt 

IIose punkt6w w kryterium cena za realizacj~ przedmiotu zam6wienia przyznawana b~dzie 
wedtug wzoru: 


XIY x 60 


gdzie: X-cena oferty z najnizszq cenq, Y- cena oferty ocenianej. 


Termin ptatnosci ocena nastapi w skali od 0 do 40 pkt 

Kryterium "termin ptatnosci" rozpatrywane b~dzie wedtug nast~puj~cych zasad: 

a) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawc~ terrninu pfatnosci wynoszClcego 
czternascie dni (14) od dnia dor~czenia Zamawiajqcemu faktury wystawionej przez 
Wykonawc~ w spos6b prawidtowy oraz zgodny z umowq: 0 punkt6w 

b) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawc~ terrninu pfatnosci wynoszClcego 
dwudziestu jeden dni (21) od dnia dor~czenia Zamawiajqcemu faktury wystawionej 
przez Wykonawc~ w spos6b prawidtowy oraz zgodny z umow~: 20 punkt6w 

c) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawc~ terrninu pfatnosci wynoszClcego 
trzydziesci dni (30) od dnia dor~czenia Zamawiajqcemu faktury wystawionej przez 
Wykonawc~ w spos6b prawidtowy oraz zgodny z umowq: 40 punkt6w 

2) Po przyznaniu punkt6w w poszczeg61nych kryteriach nastqpi ich zsumowanie. 

3) Podmiot przeprowadzajacy procedure moze przyznae wykonawcy maksymalnie 100 punkt6w. 

4) Po dokonaniu oceny ofert nastqpi podsumowanie przyznanych przez kazdego z nich punkt6w, 
do dw6ch miejsc po przecinku. Oferta, kt6ra otrzyma najwyzszq liczb~ punkt6w zostanie 
najwyzej oceniona. 

5) 	Jezeli cena oferty wydaje si~ razqco niska w stosunku do przedmiotu zam6wienia i budzi 
wqtpliwosci zamawiajqcego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zam6wienia zgodnie 
z wymaganiami okreslonymi przez zamawiajqcego/podmiot przeprowadzajqcy procedur~ lub 
wynikajqcymi z odr~bnych przepis6w, w szczeg61nosci gdy cena catkowita jest nizsza 0 co 
najmniej 30% od wartosci zam6wienia powi~kszonej 0 VAT lub sredniej arytmetycznej cen 
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Przetarg nieograniczony: "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpad6w komunalnych pochodz~cych 
z nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy Wisniewo". 

wszystkich z~ozonych ofert, podmiot przeprowadzajqcy procedur~ zwr6ci si~ 0 udzielenie 
wyjasnien, chyba ze rozbieznosc wynika z okolicznosci oczywistych, kt6re nie wymagajq 
wyjasnien. 

6) Obowiqzek wykazania, ze oferta nie zawiera razqco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. 

7) Podmiot przeprowadzajqcy procedur~ odrzuci ofert~ wykonawcy, kt6ry nie ztozy wyjasnien lub 
jezeli dokonana przez podmiot przeprowadzajqcy procedur~ ocena wyjasnien wraz 
z dostarczonymi dowodami potwierdzi, ze oferta zawiera razqco niskq cen~ w stosunku do 
przedmiotu zam6wienia. 

8) Podmiot przeprowadzajqcy procedur~ poprawi w tekscie oferty oczywiste omytki pisarskie, 
oczywiste omytki rachunkowe, z uwzgl~dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania 
poprawek, inne omytki polegajqce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjq istotnych 
warunk6w zam6wienia, niepowodujqce istotnych zmian w tresci oferty. Wykonawca, kt6rego 
oferta zostata poprawiona zostanie niezwlocznie 0 tym fakcie zawiadomiony przez Podmiot 
przeprowadzajqcy procedur~. 

9) Podmiot przeprowadzajqcy procedur~ zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny 
ofert przedstawionych przez Wykonawc6w dokument6w, oswiadczeri, wykaz6w, danych 
informacji. 

10) Ocena ofert w oparciu 0 podane w ust. 21 kryteria nastqpi po otwarciu ofert. 

11) Zamawiajqcy wyklucza z udziatu w post~powaniu Wykonawc~ w sytuacjach, 0 kt6rych mowa 
wart. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 PZP i art. 24 ust. 5 PZP. Ofert~ takiego Wykonawcy uznaje si~ 
za odrzuconq. 

12) Zamawiajqcy odrzuci ofert~, jezeli: 

a) jest niezgodna z PZP; 

b) jej tresc nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, zastrzezeniem 
art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP; 

c) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepis6w 0 zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera razqco niskq cen~ lub koszt w stosunku do przedmiotu zam6wienia, 

e) zostata ztozona przez Wykonawc~ wykluczonego z udziatu w post~powaniu 0 udzielenie 
zam6wienia, 

f) zawiera bt~dy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzil si~ na 
poprawienie omytki, 0 kt6rej mowa wart. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, 

h) wykonawca nie wyrazH zgody, 0 kt6rej mowa wart. 85 ust. 2, na przedluzenie terminu 
zwiqzania ofertq; 

i) wadium nie zostato wniesione lub zostato wniesione w spos6b nieprawidtowy, jezeli 
zamawiajqcy zqdal wniesienia wadium; 

j) oferta wariantowa nie spetnia minimalnych wymagari okreslonych przez zamawiajqcego; 

k) jej przyj~cie naruszatoby bezpieczenstwo publiczne lub istotny interes bezpieczenstwa 
paristwa, a tego bezpieczeristwa lub interesu nie mozna zagwarantowac winny spos6b; 

I) jest niewazna na podstawie odr~bnych przepis6w. 

13) Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy jednoczesnie zawiadomi 
Wykonawc6w, kt6rzy ztozyli oferty, 0: 

a) wyborze najkorzystniejszej ofe rty , podajqc nazw~ albo imi~ i nazwisko, siedzib~ albo 
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miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dzia.alnosci wykonawcy, 
kt6rego ofert~ wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jezeli Sq miejscami wykonywania dzia.alnosci wykonawc6w, kt6rzy 
z.ozyli oferty, a takze punktacj~ przyznanq ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i 
.qcznq punktacj~, 

b) wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni, 

c) wykonawcach, kt6rych oferty zosta~ odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach, 0 kt6rych mowa wart. 89 ust. 4 i 5 PZP, braku r6wnowaznosci lub braku 
spe.niania wymagari dotyczqcych wydajnosci lub funkcjonalnosci, 

d) wykonawcach, kt6rzy z.ozyli oferty niepodlegajqce odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni 
do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 


e) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakup6w, 


f) uniewaznieniu post~powania 


- podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne 


14) Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajqcy zamiesci informacj~, 
o kt6rej mowa wart.. 92 ust. 1 PZP r6wniez na stronie internetowej oraz w miejscu 
publicznie dost~pnym w swojej siedzibie. 

20. Informacje 0 formalnosciach, jakie powinny bye dopefnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego 

1) Zamawiajqcy zawrze umow~ w sprawie zam6wienia publicznego w terminie nie kr6tszym 
niz 5 dni od dnia przes.ania zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli 
zawiadomienie to zosta.o przes.ane przy uzyciu srodk6w komunikacji elektronicznej, albo 
10 dni - jezeli zosta.o przes.ane winny spos6b. 

2) Zamawiajqcy zawrze umow~ w sprawie zam6wienia publicznego przed u~ywem 
termin6w, 0 kt6rych mowa w ust. 22 pkt 1 SIWZ, jezeli w post~powaniu 0 udzielenie 
zam6wienia: 

a) w przypadku z.ozenia tylko jednej oferty; 

b) up~nq. termin do wniesienia odwo.ania na czynnosci zamawlaJqcego wymienione 
wart. 180 ust. 2 PZP lub w nast~pstwie jego wniesienia Izba og.osi.a wyrok lub 
postanowienie koriczqce post~powanie odwo.awcze. 

3) Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy wsp61nie ubiegajqcy si~ 0 udzielenie zam6wienia 
publicznego sCl zobowiClzani przedstawie ZamawiajClcemu umow~ regulujqcq wsp6.prac~ 
tych Wykonawc6w (umow~ konsorcjum). 

4) Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania 
umowy zgodnie z ust. 22 niniejszej specyfikacji; 

21. Wadium 


ZamawiajClcy nie wymaga wniesienia wadium. 


22. Wymagania dotyczClce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 

Zamawiajqcy nie z~da wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 



Przetarg nieograniczony: "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpad6w komunalnych pochodz~cych 
z nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy Wisniewo". 

23.lstotne dla stron postanowienia, ktore zostanet wprowadzone do tresci zawieranej 
umowy w sprawie zamowienia publicznego, ogolne warunki umowy albo wzor umowy, 
jezeli Zamawiajetcy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl z nim umow~ w sprawie 
zamowienia publicznego na takich warunkach 

1) Zamawiajqcy podpisze umow~ z Wykonawcq, kt6ry przedtozy najkorzystniejszq ofert~ za 
danq cz~sc, z uwzgl~dnieniem punktu widzenia kryterium przyj~tego w niniejszej 
specyfikacji. 

2) 0 miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiajqcy powiadomi odr~bnym pismem. 

3) Umowa zawarta zostanie z uwzgl~dnieniem postanowien wynikajqcych z tresci niniejszej 
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

4) Wz6r umowy stanowi zatqcznik nr 8 do SIWZ. 

24. Pouczenie 0 srodkach ochrony prawnej przyslugujetcych Wykonawcy w toku 
post~powania 0 udzielenie zamowienia 

1) Srodki ochrony prawnej przystugujq Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub 
miat interes w uzyskaniu danego oraz poni6st lub moze poniesc w wyniku naruszenia przez 
Zamawiajqcego przepis6w PZP. 

2) Odwotanie przystuguje wytqcznie wobec czynnosci: 


a) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunk6w udziatu w post~powaniu; 


b) okreslenia warunk6w udziatu w post~powaniu; 


c) wykluczenia odwotujqcego z post~powania 0 udzielenie zam6wienia; 


d) odrzucenia oferty odwotujqcego; 


e) opisu przedmiotu zam6wienia; 


f) wyboru najkorzystniejszej oferty. 


3) 	Odwotanie powinno wSkazywac czynnosc lub zaniechanie czynnosci Zamawiajqcego, kt6rej 
zarzuca si~ niezgodnosc z przepisami PZP, zawierac zwi~zte przedstawienie zarzut6w, 
okreslac zqdanie oraz wSkazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie 
odwotania. 

4) Odwotanie wnosi si~ do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego 
kwalifikowanego certyfikatu lub r6wnowaznego srodka, spetniajClcego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu 

5) 	Odwofujqcy przesyta kopi~ odwolania ZamawiajClcemu przed uptywem terminu do wniesienia 
odwotania w taki spos6b, aby m6gt on zapoznac si~ z jego tresciq przed uptywem tego 
terminu. Domniemywa si~, iz zamawiajClcy m6gt zapoznac si~ z tresciCl odwolania przed 
uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przeslanie jego kopii nastqpito przed upfywem 
terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodk6w komunikacji elektronicznej. 

6) 	Wykonawca w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania moze poinformowac 
Zamawiajqcego 0 niezgodnej z przepisami PZP czynnosci podj~tej przez niego lub 
zaniechaniu czynnosci, do kt6rej jest on zobowiClzany na podstawie ustawy, na kt6re nie 
przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP. 

7) W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji ZamawiajClcy powtarza czynnosc 
albo dokonuje czynnosci zaniechanej, informujClc 0 tym Wykonawc6w w spos6b 
przewidziany w PZP dla tej czynnosci. 

jA 



Przetarg nieograniczony: "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpad6w komunalnych pochodz,!cych 
z nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy WiSniewo". 

8) 	Odwotanie wnosi si~ w terminie okreslonym wart. 182 PZP. Odwotanie regulujq art. 180
198 PZP. 

25. Maksymalna Iiczba Wykonawc6w, z kt6rymi Zamawiaj~cy zawrze umowQ ramow~, 
jezeli Zamawiaj~cy przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

26. Informacja 0 przewidywanych zam6wieniach, 0 kt6rych mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jezeli ZamawiajC\cy przewiduje udzielenie takich zam6wien. 

Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenie w/w zam6wien. 

27. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 
musz~ odpowiadae oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jezeli 
ZamawiajC\cy wymaga lub dopuszcza ich sktadanie. 

Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych. 

28. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiaj~cego. 

Dopuszcza si~ porozumiewania drogq elektronicznq: ugwisniewo@ugwisniewo.pl 

29. Informacje dotyczC\ce walut obcych, w jakich mogC\ bye prowadzone rozliczenia miQdzy 
ZamawiajC\cym a WykonawcC\, jezeli Zamawiaj~cy przewiduje rozliczenia w walutach 
obcych 

1) Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych. Rozliczenia mi~dzy 

Zamawiajqcym a Wykonawcq prowadzone b~dq w walucie polskiej (PLN). 

2) Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zam6wienia. 

30. Zasady przeprowadzania aukcji elektronicznej 


Zamawiajqcy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 


31. Wysokose zwrotu koszt6w udziatu w postQPowaniu, jezeli ZamawiajC\cy przewiduje ich 
zwrot 

Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udziatu w post~powaniu. 

32. Zmiana umowy 

Zamawiajqcy przewiduje mozliwosc zmiany umowy: 

a) dopuszcza si~ zmian~ umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy 
w przypadku zmiany powszechnie obowiqzujqcych przepis6w prawa w zakresie stawki 
podatku od towar6w i ustug, poprzez dostosowanie stawki podatku VAT do obowiqzujqcych 
przepis6w prawa, z tym, ze wynagrodzenie netto Wykonawcy pozostanie niezmienione, 

b) dopuszcza si~ zmiany oznaczenia sIron umowy (zmiana siedziby, nazwy, inne), 
c) 	dopuszcza si~ dokonania zmiany umowy w zakresie oznaczenia os6b odpowiedzialnych za 

nadz6r (koordynator6w) nad prawidtowym wykonaniem umowy, 

mailto:ugwisniewo@ugwisniewo.pl
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d) 	dopuszcza si~ zmian~ umowy w przypadku wystqpienia oczywistych omyfek pisarskich 
i rachunkowych w tresci umowy; 

e) 	dopuszcza si~ zmian~ umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano 
wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiqzujqcych przepis6w prawa 
w zakresie majqcym wpfyw na realizacj~ przedmiotowej umowy, 

f) dopuszcza si~ zmian~ umowy w przypadku dziafan os6b trzecich uniemozliwiajqcych 
wykonanie umowy, niezawinionych przez Wykonawc~, 

g) dopuszcza si~ zmian~ umowy w przypadku wystqpienia zdarzen 0 charakterze sify 
wyzszej, niezaleznych od stron umowy, 

h) dopuszcza si~ zmian~ umowy w przypadku dziafan organ6w administracji, 
uniemozliwiajqcych lub utrudniajqcych wykonanie umowy, za kt6re odpowiedzialnosci nie 
ponosi Wykonawca. 

33. Wymagania, 0 ktorych mowa wart. 29 ust. 4 PZP 


Zamawiajqcy nie przewiduje wymagan, 0 kt6rych mowa wart. 29 ust. 4 PZP. 


34. Standardy jakosciowe, 0 ktorych mowa wart. 91 ust. 2a PZP 


Nie dotyczy, gdyz zamawiajqcy zastosowaf kryterium cena 60% i 40 % inne kryteria. 


35. Wymog lub mozliwosc zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub 
dofqczenia katalogow elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej wart. 10 ust. 2 
PZP. 

Zamawiajqcy nie wymaga zfozenia ofert w postaci katalog6w elektronicznych. 

36. Liczba cZQsci zamowienia, na ktorq wykonawca moze zlozyc ofertQ lub maksymalnq 
liczbQ cZQsci, na ktore zamowienie moze zostac udzielone temu samemu wykonawcy, 
oraz kryteria lub zasady, ktore bQdq mialy zastosowanie do ustalenia, ktore cZQsci 
zamowienia zostanq udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty 
w wiQkszej niz maksymalna liczbie cZQsci. 

Zamawiajqcy nie dopuszcza skfadania ofert cz~sciowych. 

37. Zaliczki 


Zamawiajqcy nie przewiduje wypfaty zaliczek. 


38. Zawartosc dokumentacji 

1) Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia 

2) Zafqczniki: 

Zafqcznik nr 1 - Formularz ofertowy "oferta wykonawcy" 
Zafqcznik nr 2 - Oswiadczenie wykonawcy (skfadane na podstawie art. 25a ust. 1) 
Zafqcznik nr 3 - Informacja 0 przynaleznosci do grupy kapitafowej - wz6r 
Zafqcznik nr 4 - Oswiadczenie 0 wpisie do rejestru dziafalnosci regulowanej 
Zalqcznik nr 5 - Oswiadczenie 0 wpisie do rejestru podmiot6w zbierajqcych zuzyty sprz~t 
Zafqcznik nr 6 - Wykaz wykonywanych usfug - wz6r 
Zafqcznik nr 7 - Wykaz narz~dzi - wz6r 
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Za~qcznik nr 8 - Wz6r Umowy 


Za~qcznik nr 9 - Szczeg6~owy opis przedmiotu zam6wienia 



