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Unia Europejska

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Gmina Koszęcin Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 10

Miejscowość:  Koszęcin Kod pocztowy:  42-286 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Urząd Gminy Koszęcin Tel.: +48 343576100

Osoba do kontaktów:  Łukasz Nowakowski

E-mail: 
koszecin@koszecin.pl, lnowakowski@koszecin.pl

Faks:  +48 343576108

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.koszecin.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)

I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu


PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 28

Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1)  Opis :

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 7 [siedmiu] Gmin w Województwie
Śląskim

II.1.2)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  16

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Gmina Ciasna, Miasto Kalety, Gmina Kochanowice, Gmina Konopiska, Gmina Koszęcin, Gmina Pawonków,
Miasto i Gmina Woźniki

Kod NUTS: 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)  Informacje na temat umowy ramowej :   (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  36

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej  (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  32847055.00    Waluta :  PLN
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 
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Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

Szacunkowa wartość zamówienia: 21898037,00 PLN netto oraz wartość zamównień uzupełniających 50% tj.
10949018,00 PLN netto. Zamawiający- Uczestnik udzieli zamówień uzupełniających w przypadku pojawienia
się zapotrzebowania na usługi obięte przedmiotem zamówienia ponad bieżące zamówienie obięte umową.
Zamówienie uzupełniające stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego w ilościach
maksymalnych.

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Postępowanie dotyczy zawarcia umowy ramowej na świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i
zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych
na terenie 7 [siedmiu] Gmin w Województwie Śląskim.
W wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania Gmina Koszęcin - Pełnomocnik Zamawiającego
wspólnego zawrze z Wykonawcą umowę ramową, która określi warunki dotyczące usług związanych z
przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, jakie będą
mogły zostać udzielone przez Zamawiających – Uczestników w okresie trwania umowy ramowej, tj. 36 miesięcy
licząc od dnia zawarcia umowy ramowej.
Rzeczywiste udzielanie zamówień publicznych na usługi związane z odbieraniem i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych, objętych umową ramową, nastąpi na podstawie zamówień wykonawczych, jakie będą
udzielane przez każdego Zamawiającego - Uczestnika na podstawie przepisu art. 101a ust. 1 pkt 1 „uPzp”.
Zamawiający wspólny:
1. Gmina Koszęcin,
2. Gmina Ciasna,
3. Gmina Kochanowice,
4. Gmina Konopiska,
5. Miasto Kalety,
6. Gmina Pawonków,
7. Miasto i Gmina Woźniki
UWAGA! Zamawiający informuje, iż przy odbiorze i zagospodarowaniu odpadów będących przedmiotem
zamówienia stosuje prawo opcji. Oznacza to, że podane ilości są wielkościami minimalnymi, które należy
wycenić w ofercie cenowej [zarówno liczba mieszkańców jak również ilość odpadów stanowią wielkości
minimalne, które to wartości są gwarantowane do zrealizowania w trakcie trwania przedmiotu umowy].
W przypadku gdy ilość odpadów będzie większa niż określono w formularzu cenowym, Zamawiającemu
przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnej wartości wyliczonej poniżej,
jednakże z zastrzeżeniem, iż jest to jego uprawnienie, z którego może skorzystać, lecz nie musi, w zależności
od potrzeb.
Gwarantowana ilość odpadów, które zostaną odebrane to ilość odpadów wymienionych w formularzu cenowym
- załącznik nr 2 do SIWZ.
Minimalna gwarantowana wartość przedmiotu zamówienia będzie przeliczona na poszczególnych
Zamawiających – uczestników grupy Zamawiającej jako :
Cena za 1 tonę za odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych x minimalna ilość wytworzonych odpadów
zmieszanych w ciągu trwania umowy = Minimalna wartość za odpady zmieszane
Cena za 1 tonę za odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych x minimalna ilość wytworzonych
odpadów segregowanych w ciągu trwania umowy = Minimalna wartość za odpady segregowane
( suma wartości za odpady zmieszane i segregowane ) = Minimalna gwarantowana wartość przedmiotu
zamówienia.
Maksymalna wartość przedmiotu zamówienia będzie przeliczona na poszczególnych Zamawiających –
uczestników grupy Zamawiającej jako :
Cena za 1 tonę za odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych x maksymalna ilość wytworzonych
odpadów zmieszanych w ciągu trwania umowy = Maksymalna wartość za odpady zmieszane
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Cena za 1 tonę za odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych x maksymalna ilość wytworzonych
odpadów segregowanych w ciągu trwania umowy = Maksymalna wartość za odpady segregowane ( suma
wartości za odpady zmieszane i segregowane ) = Maksymalna wartość przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia szczegółowo określa opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 13 do
SIWZ.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90000000  
Dodatkowe przedmioty 90512000  
 90513100  
 90514000  
 34928480  

II.1.7)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :   tak   nie

II.1.8) Części:    (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

wszystkich części

II.1.9)  Informacje o ofertach wariantowych: 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :   tak   nie

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres :   (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
_____

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach :   (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnej wartości,
jednakże z zastrzeżeniem, iż jest to jego uprawnienie, z którego może skorzystać lecz nie musi w zależności od
potrzeb

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach :   (jeżeli dotyczy)
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Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:    tak   nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  _____  albo Zakres: między :  _____  i:  _____   
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień: 
w miesiącach:  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  36   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  (jeżeli dotyczy)
1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 200 000,00 zł [słownie: dwieście tysięcy złotych] w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 listopada 2018 r. do godz. 12:00.
2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy
Pełnomocnika Zamawiającego wspólnego:
Bank Spółdzielczy w Koszęcinie
nr rachunku: 84 8288 0004 2000 0000 0013 0010
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, gdy wpływ środków na rachunek zamawiającego nastąpi
przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o których mowa wyżej
należy złożyć w kasie w Urzędu Gminy będącego siedzibą Gminy Koszęcin [Pełnomocnik Zamawiającego
wspólnego], natomiast do oferty należy załączyć ich kserokopię. Dowodem wniesienia wadium jest oryginał
gwarancji, którą Zamawiający dysponuje i na podstawie której może dochodzić swoich roszczeń. Skan bądź
kserokopia nie stanowi dowodu wniesienia wadium, a jedynie jest dowodem, że takie zobowiązanie - zawarte w
treści gwarancji wadialnej - istnieje.
5. Dokument w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne
żądanie Pełnomocnika Zamawiającego wspólnego [Gminy Koszęcin] wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z
warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
6. Dokument stwierdzający wadium w formie innej niż pieniężnej, w którego treści nie zostaną wymienieni, jako
zobowiązani wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia jest dopuszczalny pod
następującymi warunkami:
- dokument ten zostanie wystawiony po zawiązaniu Konsorcjum,
- dokument zostanie wystawiony na Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
7. Pełnomocnik Zamawiającego wspólnego [Gmina Koszęcin] dokonuje zwrotu wadium oraz żąda ponownego
wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.
8. Pełnomocnik Zamawiającego wspólnego [Gmina Koszęcin] zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt
5 Pzp, 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 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę, jako najkorzystniejszej.
UWAGA:
Pod pojęciem niezłożenia dokumentów lub oświadczeń należy rozumieć nie tylko bierność wezwanego
Wykonawcy, czyli sytuację, w której Wykonawca w ogóle nie składa żadnego dokumentu, ale również sytuację,
w której Wykonawca składa dokument [oświadczenie], z którego nie wynika potwierdzenie warunków udziału w
postępowaniu [w tym, brak podstaw wykluczenia] lub spełnienia przez oferowane przez niego dostawy, usługi
lub roboty budowlane wymagań określonych przez Pełnomocnika Zamawiającego.
b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
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- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ,
- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
1. Zgodnie z zapisami wzoru umowy wybrany Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy wykonawczej,
zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny ofertowej
brutto na rzecz każdej jednostki samorządu terytorialnego – Uczestnika Zamawiającego wspólnego osobno.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wyliczone proporcjonalnie w zależności od
poszczególnego Zamawiającego- Uczestnika Grupy Zamawiającej.
Uwaga:
W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla Uczestników Zamawiającego wspólnego
poszczególne zabezpieczenia będą wnoszone zgodnie z zawieranymi umowami wykonawczymi do
poszczególnych uczestników Grupy Zamawiającej.
Pełnomocnik Zamawiającego wspólnego w korespondencji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą poda dane niezbędne do wniesienia stosownego zabezpieczenia należytego wykonania (tj.
rachunki bankowe, miejsce złożenia gwarancji itd.) do poszczególnych umów wykonawczych.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
c) z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
d) gwarancjach bankowych,
e) gwarancjach ubezpieczeniowych,
f) 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, z 2008 r. Nr
116, poz.730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w trybie określonym w art.
148 ust 5, art. 151 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w
terminie 30 dni od rozliczenia przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający – Uczestnik Zamawiającego wspólnego nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez
potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
1. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z przepisem art. 23
ustawy Pzp, w formularzu ofertowym należy zaznaczyć, że ofertę składa podmiot wspólny/konsorcjum.
2. Wymienić firmy wchodzące w skład podmiotu wspólnego/konsorcjum.
3. Podać pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania podmiotu wspólnego/konsorcjum w postępowaniu.
4. Wspólnicy podmiotu wspólnego/ konsorcjum ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy

III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
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_____

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
• przesłanek obligatoryjnych, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23),
• przesłanki fakultatywnej, o której mowa w: art. 24 ust. 5 pkt 1) i pkt 8) „uPzp” .
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej i zawodowej.
2. Na podstawie art. 22 ust. 1a i 1b uPzp Zamawiający wspólny określa następujące warunki udziału w
postępowaniu:
1) Warunek udziału dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:
a) uprawnienia do świadczenia usług w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia na
podstawie art. 49 ust. 1 w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2018
poz.992 ze zm.) - decyzja winna być ostateczna, lub w oparciu o potwierdzenie wpisu do rejestru, o którym
mowa w art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r,. Nr 185
poz 1243 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.
Dz.U.2018 poz.992 ze zm),
b) potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez właściwych Wójtów lub Burmistrzów jednostek samorządu
terytorialnego, wchodzących w skład Zamawiającego wspólnego na podstawie ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U.2018 poz.1454 ze zm.),
c) uprawnienia do świadczenia usług w zakresie zbierania odpadów w oparciu o aktualne zezwolenie na
zbieranie odpadów zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2018 poz. 992 ze
zm.) lub w oparciu o aktualne pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 4 tejże ustawy -
decyzja winna być ostateczna oraz obejmować co najmniej odpady objęte przedmiotem zamówienia.
Uwaga: Wykonawca winien wykazać, że posiada uprawnienia w zakresie zbierania odpadów w oparciu o w/w
przepisy tylko w przypadku gdy, zamierza przed transportem do miejsc zagospodarowania zbierać odebrane
odpady komunalne.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, braku podstaw
wykluczenia oraz warunku udziału w postępowaniu dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, zgodnie z art. 26 ust. 1 uPzp Pełnomocnik
Zamawiającego wspólnego wezwie do złożenia - w terminie nie krótszym niż 10 dni - następujących
oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia [za wyjątkiem dokumentu, o którym mowa w pkt
1).lit.h), który należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5]:
1) Dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt. 1
Specyfikacji muszą być:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
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b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności – Załącznik nr 7.
c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne - Załącznik nr 8.
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu.
e) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
f) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1445) - Załącznik nr 9.
g) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
h) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 - sporządzone wg Załącznika nr 4 do SIWZ.
2) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, muszą być:
a) aktualne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem
zamówienia na podstawie art. 49 ust. 1 w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.
Dz.U 2018 poz. 992 ze zm.) wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania
transportującego odpady - decyzja winna być ostateczna, lub potwierdzenie wpisu do rejestru, o którym mowa
w art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r,. Nr 185 poz 1243
z późniejszymi zmianami), w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2018
poz.992 ze zm).
Wykonawca powinien wykazać, że spełnia warunek określony w rozdziale VI ust. 2 pkt 1) lit. a SIWZ,
b) aktualne potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.2018 poz.1454 ze zm.) obejmujące swym zakresem jednostki samorządu terytorialnego, wchodzące w
skład Zamawiającego wspólnego.
Wykonawca powinien wykazać, że spełnia warunek określony w rozdziale VI ust. 2 pkt 1) lit. b SIWZ,
c) aktualne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie zbierania odpadów zgodnie z art. 41 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U 2018 poz. 992 ze zm.) wydane przez organ właściwy ze względu na
miejsce zbierania odpadów lub aktualne pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 4 tejże
ustawy - decyzja winna być ostateczna oraz obejmować co najmniej odpady objęte przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powinien wykazać, że spełnia warunek określony w rozdziale VI ust. 2 pkt 1) lit. c SIWZ.
Uwaga:
Wykonawca winien wykazać, że posiada uprawnienia w zakresie zbierania odpadów
w oparciu o w/w przepisy tylko w przypadku gdy, zamierza przed transportem do miejsc zagospodarowania
zbierać odebrane odpady komunalne.
3) Zamawiający żąda od Wykonawcy który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
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potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia, wymienionych w pkt. 1) lit. a)-g) - odpowiednio w oryginale lub
kserokopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez ten podmiot

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Na podstawie art. 22 ust. 1a i 1b uPzp Zamawiający
wspólny określa następujące warunki udziału w
postępowaniu: 2) Warunek udziału dot. sytuacji
ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalna kwota ubezpieczenia, tj. suma gwarancyjna
na jeden i na wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia – 1.500.000,00 zł.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona warunku
udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, zgodnie z art. 26 ust. 1 uPzp Pełnomocnik
Zamawiającego wspólnego wezwie do złożenia -
w terminie nie krótszym niż 10 dni - następujących
oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich
złożenia:
a) dokument potwierdzający, np. polisa
ubezpieczeniowa, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w
rozdziale VI ust. 2 pkt 2) specyfikacji.
Wykonawca powinien wykazać, że spełnia warunek
określony w rozdziale VI ust. 2 pkt 2) SIWZ.
Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. jeżeli z
uzasadnionej przyczyny Wykonawca
nie może złożyć dokumentu dotyczącego sytuacji
finansowej lub ekonomicznej wymaganego przez
Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Na podstawie art. 22 ust. 1a i 1b uPzp Zamawiający
wspólny określa następujące warunki udziału w
postępowaniu:
3) Warunek udziału dot. zdolności zawodowej lub
technicznej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
Wykonawca:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
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a) wykaże się należytym wykonaniem lub
wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, usług
obejmujących usługi odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych.
Wartość przerobu [obrotu] brutto wymaganych usług,
w okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy, nie
może być mniejsza niż 1.500 000,00 zł brutto.
W przypadku usług obejmujących okres realizacji
dłuższy niż 12 miesięcy, w celu zastosowania
jednakowych kryteriów oceny ofert wobec wszystkich
Wykonawców, Zamawiający wspólny wymaga, aby
z całego ich zakresu objętego umową [umowami]
wieloletnią [wieloletnimi] Wykonawca wyodrębnił
kwotę przerobu [obrotu] brutto w ciągu 12 kolejnych
miesięcy. Tak wyliczona wartość zrealizowanych
usług winna spełniać ww. warunek. Jeżeli usługa
obejmowała szeroki zakres, wyraźnie różny od
przedmiotu zamówienia w tym postępowaniu, należy
z kwoty przerobu [obrotu] brutto zminusować usługi
które odbiegały w znaczny sposób od zakresu objętego
niniejszym postępowaniem.
b) wykaże, że dysponuje co najmniej:
-1 szt. - pojazdu przystosowanego do odbierania
odpadów komunalnych zmieszanych,
- 1 szt. - pojazdu małogabarytowego przystosowanego
do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i
przystosowanego do dojazdu do posesji z utrudnionym
dojazdem,
- 1 szt. - pojazdów przystosowanych do odbierania
selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
- 1 szt. - pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji
kompaktującej,
- 1 szt. - pojazdu ciężarowego - mały hakowiec lub
bramowiec,
- 1 szt. - pojazdu skrzyniowego o poj. do 10 m3,
Uwaga:
1. Pojazdy przeznaczone do realizacji zadania
[od dnia podpisania umowy] muszą być w dobrym
stanie technicznym, trwale i czytelnie oznakowane,
w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi
adresowymi i numerem telefonu podmiotu
odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości oraz będą musiały być wyposażone
w system monitoringu bazujący na systemie
pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe
zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych
o położeniu pojazdu i miejscach postoju, czujniki
zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów –
umożliwiający weryfikację danych.
2. Zamawiający wspólny zastrzega sobie możliwość
sprawdzenia pojazdu na stacji diagnostycznej
na koszt Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości, Wykonawca będzie zobowiązany
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do usunięcia wszystkich usterek w ciągu 2 tygodni i
wypłaty na rzecz Zamawiającego wspólnego kary.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona warunku
udziału w postępowaniu dot.zdolności zawodowej lub
technicznej, zgodnie z art. 26 ust. 1 uPzp Pełnomocnik
Zamawiającego wspólnego wezwie do złożenia -
w terminie nie krótszym niż 10 dni - następujących
oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich
złożenia:
a) wykaz usług, spełniający wymagania określone w
rozdziale VI ust. 2 pkt 3) lit. a) niniejszej specyfikacji,
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane - sporządzony
według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ
oraz załączenie dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert w postępowaniu;
Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie
oraz złożenia dowodów o których mowa powyżej
dotyczy usług pozwalających wykazać, iż Wykonawca
spełnia warunek określony w rozdziale VI ust. 2 pkt 3)
lit. a SIWZ.
b) wykazu wymaganego sprzętu, wyposażenia zakładu
lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami sporządzonego według wzoru stanowiącego
załącznik nr 6 do SIWZ.
Wykonawca powinien wykazać, że spełnia warunek
określony w rozdziale VI ust. 2 pkt 3) lit. b SIWZ.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:  (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:    tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
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_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:    tak   nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
 (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:  (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :   tak   nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia   (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. CENA (BRUTTO) ZA REALIZACJĘ
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

60 6. _____ _____

2. TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY 20 7. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
3. SPEŁNIENIE STANDARDÓW
ŚRODOWISKOWYCH

20 8. _____ _____

4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
GKZ.271.17.2018.GOK

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
 tak   nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:  (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:  ______  Godzina:  _____

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  _____    Waluta:  _____

Warunki i sposób płatności: 

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  08/11/2018  Godzina:  12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:  (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
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Inny:
_____

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 08/11/2018        (dd/mm/rrrr)    Godzina12:30
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10, pokój nr 16
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 
_____

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
I. Niniejszy przetarg nieograniczony prowadzony jest w procedurze odwróconej, o której mowa przepisie w art.
24aa „uPzp”, co oznacza że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
II. Poleganie na zasobach innych podmiotów [art. 22a ustawy Pzp]:
1) Wykonawca dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień
do prowadzenia określonej działalności zawodowej nie może polegać na potencjale innych podmiotów.
Warunek dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
tj. uprawnień do świadczenia usług w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia,
potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
prowadzonego przez właściwych Wójtów lub Burmistrzów jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w
skład Zamawiającego wspólnego, uprawnień do świadczenia usług w zakresie zbierania odpadów w przypadku
określonym w ust. 2 pkt. 1) lit c SIWZ, ze swej istoty przypisane są bezpośrednio Wykonawcy.
2) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 22a „uPzp”).
3) Zamawiający wspólny informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt.. 2 niniejszego ustępu, wystąpi
wyłącznie w przypadku gdy:
a. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu,
że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
Dokument taki (np. zobowiązanie), winno być złożone przy ofercie.
Z dokumentu takiego (np. zobowiązania) winno wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
- zakres i okres (termin) udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia,
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
4) Pełnomocnik Zamawiającego wspólnego oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp,
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5) Pełnomocnik Zamawiającego wspólnego żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów, o których mowa w rozdziale VII ust. 3 pkt 1 lit. a)-g) SIWZ.
6) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane (art. 22a ust. 4 ustawy PZP).
7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w pkt.. 2 niniejszego ustępu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Pełnomocnik Zamawiającego
wspólnego zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Pełnomocnik Zamawiającego wspólnego:
a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub,
b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3
niniejszego rozdziału (art. 22a ust. 6 ustawy Pzp).
8) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2 pkt
2 i 3 niniejszego rozdziału, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informację o tych podmiotach w JEDZ,
stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
9) Przepis art. 22a ust. 6 ustawy Pzp umożliwia Wykonawcy, na okoliczność uzupełniania dokumentów, zmianę
zgłoszonego podmiotu trzeciego na inny podmiot trzeci, albo wykazanie spełniania warunku samodzielnie
własnym potencjałem wyłącznie w sytuacji, gdy w momencie składania oferty Wykonawca opierał się, w tym
zakresie, na zdolnościach podmiotów trzecich.
Nie jest dopuszczalne, ażeby Wykonawca samodzielnie wykazujący spełnianie warunku na etapie składania
ofert, na etapie późniejszym [tj. uzupełniania dokumentów] powołał się w tym względzie na potencjał podmiotu
trzeciego.
10) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, zgodnie
z pkt.2 niniejszego ustępu, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego wspólnego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
11) Pełnomocnik Zamawiającego wspólnego może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w
inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
III. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 „uPzp”
1. Zamawiający - Uczestnicy przewidują udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług
- każdy w swoim imieniu i na swoją rzecz w zakresie swojego obszaru. Zamówienia te zostaną udzielone na
podstawie odrębnych umów w trybie z wolnej ręki [art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp] na rzecz Wykonawcy zamówienia
podstawowego w okresie 3 lat od udzielenie zamówienia podstawowego.
2. Zakresem usług stanowiących przedmiot przewidywanych zamówień będą usługi w zakresie odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych, obejmujące czynności wskazane w załączniku nr 13 do SIWZ.
Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług stanowić będą nie więcej niż 50 % wartości
zamówienia podstawowego w ilościach maksymalnych
IV. Strony dopuszczają zmianę postanowień umowy :
- W zakresie zmian umowy ramowej :
Z Wykonawcą który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa ramowa, której wzór stanowi
załącznik nr 10 do SIWZ.
Gmina Koszęcin – Pełnomocnik Zamawiającego wspólnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy Pzp
przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy ramowej w przypadku:
1) zmiany obowiązujących przepisów, w tym aktów prawa miejscowego, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego,
2) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie
umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów
przez Strony,
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3) przekształcenia podmiotowego Wykonawcy,
4) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 8 ust. 6 Umowy, tj.: „Strony nie ponoszą odpowiedzialności
za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków wskazanych w Umowie ramowej lub Umowie wykonawczej
spowodowane siłą wyższą. Na potrzeby niniejszej Umowy, pod pojęciem „siły wyższej” Strony rozumieją
zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i innego
działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne
działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski
żywiołowe”.
- W zakresie zmian umów wykonawczych:
Zamawiający–Uczestnicy przewidują możliwość istotnych zmian postanowień umowy wykonawczej w
przypadku:
1) zmiany obowiązujących przepisów, w tym aktów prawa miejscowego, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
2) w zakresie terminu, częstotliwości usług i sposobu wykonania Umowy w przypadku, gdy niezbędna jest
zmiana sposobu wykonania lub terminu, częstotliwości realizacji przedmiotu Umowy, o ile zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy,
3) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność wyjątkową, niezależną od Strony, której
nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub zaradzić – zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu Umowy
o czas występowania siły wyższej,
4) wystąpienia przyczyn zewnętrznych, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej zmiany, w
tym wzrost opłat wynikających wprost z przepisów prawa wpływających na koszt wykonania zamówienia,
niepowodującej zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,
5) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy,
6) zmiany adresu i nazwy instalacji wskazanych w § 5 ust. 3 Umowy,
7) Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie
przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług
(ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie
wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie
zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług,
8) Strony postanawiają, że w przypadku zmian:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub
c) wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
Strony wprowadzą zmianę wysokości wynagrodzenia odpowiednią do kwoty, o jaką wskutek tych zmian zmianie
ulegnie koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W celu wykazania wpływu powyżej wskazanych zmian
na koszty wykonania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację kosztów według
stanu sprzed danej zmiany oraz szczegółową kalkulację kosztów według stanu po wprowadzeniu zmiany, oraz
wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie. Zamawiający niezwłocznie ustosunkuje się do
przedstawionych kalkulacji, w szczególności poprzez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawcę kwoty lub
poprzez zgłoszenie zastrzeżeń i żądanie wyjaśnień co do poszczególnych elementów kalkulacji.
V. Dokumenty, które wszyscy Wykonawcy muszą złożyć do oferty sporządzonej na formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ:
1) Oświadczenie wstępne wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy „uPzp” dot. spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w formie Jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia [zwany dalej jednolitym dokumentem lub JEDZ], sporządzony zgodnie ze wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE - załącznik nr 3 do
SIWZ - w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
JEDZ należy przesłać na adres email: koszecin@koszecin.pl
2) wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ.
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3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki cywilnej). Jeżeli osoba/osoby
podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa ustanowionego do reprezentowania Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego to powinno zostać dołączone do oferty i musi być
złożone w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii. Pełnomocnictwo to musi w swej treści
jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli
podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie
rejestrowym. Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie - że pełnomocnictwo ustanowione do jego
reprezentacji zostało podpisane przez osobę[y] uprawnione do działania w jego imieniu.
4) Dowód wniesienia wadium:
a) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z rozdziałem X ust. 2 SIWZ;
b) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia
nadania przelewu.
5) Wykonawca, który formularzu ofertowym [pkt 3] oświadczył, że posiada skuteczny certyfikowany system
zarządzania środowiskiem, zgodny z międzynarodowym standardem ISO 14001, europejskim systemem
ekozarządzania i audytu EMAS lub innym równoważnym certyfikowanym systemem zarządzania środowiskiem
zobowiązany jest jednocześnie załączyć do oferty potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kserokopie
dokumentów potwierdzających, że Wykonawca posiada skuteczny certyfikowany system zarządzania
środowiskiem, zgodny z międzynarodowym standardem ISO 14001, europejskim systemem ekozarządzania i
audytu EMAS lub innym równoważnym certyfikowanym systemem zarządzania środowiskiem.
UWAGA:
Wszystkie elementy oferty, jakie Zamawiający zamierza oceniać według kryteriów oceny ofert, muszą być
wskazane w ofercie od początku, i nie mogą podlegać zmianie w toku postępowania [tj. nie podlegają
uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 „uPzp”].
6) Wykonawca, który powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego zobowiązany jest załączyć
do oferty dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca, będzie polegał w trybie
art. 22a uPzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści
których musi wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Dokument Wykonawca winien sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587700

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587700

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl
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Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań:   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu
VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 ustawy Pzp).
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków
ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4. Terminy wnoszenia odwołań:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1-2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
6. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
8. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego
uiszczenia dołącza się do odwołania).
9. 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. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faxu lub drogą
elektroniczną.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
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12. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za
pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z
jej wniesieniem.
13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu
może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o
prokuraturze.
14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.
15. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani
występować z nowymi żądaniami

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  Urząd Zamówień Publicznych -
Departament Odwołań

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość:  Warszwa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587801

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
28/09/2018  (dd/mm/rrrr) - ID:2018-145652
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa Gmina Koszęcin Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 10

Miejscowość Koszęcin Kod pocztowy 42-286

Państwo Polska (PL)

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

Oficjalna nazwa Gmina Ciasna Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
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Adres pocztowy: ul.Nowa 1A

Miejscowość Ciasna Kod pocztowy 42-793

Państwo Polska (PL)

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

Oficjalna nazwa Miasto Kalety Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 2

Miejscowość Kalety Kod pocztowy 42-660

Państwo Polska (PL)

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

Oficjalna nazwa Gmina Kochanowice Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: ul. Wolności 5

Miejscowość Kochanowice Kod pocztowy 42-713

Państwo Polska (PL)

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

Oficjalna nazwa Gmina Konopiska Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: ul. Lipowa 5

Miejscowość Konopiska Kod pocztowy 42-274

Państwo Polska (PL)

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

Oficjalna nazwa Gmina Pawonków Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: ul. Zawadzkiego 7

Miejscowość Pawonków Kod pocztowy 42-772

Państwo Polska (PL)

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

Oficjalna nazwa Miasto i Gmina Woźniki Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: ul. Rynek 11

Miejscowość Woźniki Kod pocztowy 42-289

Państwo Polska (PL)

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   _____

Część nr : _____      Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Słownik główny:

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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