
GMINA STUPSK 

06-511 I Stupsk 


ul. H. Sienk icwjcza to 

REGON 130378456. N!!, 569-17-47-045 

GKI.271.2.2019.AM 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA 

dla zam6wienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniclonego 

a wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych 


na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 


Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pain. zm.) 


zwanej dalej "ustawc(. 


Nazwa zadania: 

"Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych pochodzqcych z 
nieruchomosci zamieszkalych z terenu gminy Stupsk" 

Stupsk, dnia 6 maja 2019r. Zatwierdzam: 

http:GKI.271.2.2019.AM


II. Nazwa i adres Zamawiaj(Jcego: 

Gmlna Stupsk z siedzibq Urzqd Gminy Stupsk, ul . Henryka Sienkiewicza 10,06-561 Stupsk, 

tel. 23/653-12-54; - 55; 
fax. 23/653-10-16 
e-mail: ugstupsk@poczta.onet .pl 
adres strony internetowej: www.stupsk.bipgmina .pl 
NIP 569-17-47-045 
REGON 130378456 
Godziny urz~dowania: 


Poniedzialek - Piqtek - 7.00 - IS.00 


Sroda 8.00 - 16.00 


III. Tryb ud.zielenla zam6wlenia: 

1. 	 PostE:powanie a udzielenie niniejszego zam6wienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z 2018 r . paz. 1986 z poin. zm.). 
2. 	 Niniejsze post~powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieogranic2onego, zgodni€ z art. 39 ustawy 

Prawo zam6wien publicznych 0 warto~ci szacunkowej poniiej kwot okreslonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust . 8 ustawy PZP. 

1111. Opls przedmlotu zam6wienia: 

1. 	 przedmiotem zam6wienia jest wykonanie uslugi polegajqc:ej na odbiorze i zagospodarowaniu odpad6w 

komunalnych pochodzqcych z nieruchomosci zamieszkatych z terenu gminy Stupsk, zgodnie 2 zapisami: 
a. 	 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Oz. U. z 2018 r ., paz. 992z poin. zm.), 
b. 	 ustawy z dnia 13 wrze~nia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku 


w gminach (Dz. U. z 2018 r. paz. 1454 ze 2m.), 

c. 	 Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczeg6towego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpad6w (Dz. U. z 2017 r. paz. 19 ze zm.). 
d. 	 Uchwaty NR XXII/138j2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 pa i dziernika 2016 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy Stupsk. 
e. 	 Uchwaty NR XIXj122/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie okreslenia 

szczeg61owego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w 
komunalnych od wla~cicieli nieruchomosci na terenie Gminy Stupsk i zagospodarowania tych 
odpad6w 

f. 	 Wojew6dzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla wojew6dztwa mazowieckiego 2012- 2017 z 
uwzgil,;dnieniem lat 2018-2023 z zalqcznikami. 

2. 	 Wykonawca jest zobowi~zany do odbioru i zagospodarowania kazdej ilo~ci odpad6w komunalnych 
przekazanych przez wtascicieli nieruchomoSci zamieszkatych. 

3. 	 Odbioru i zagospodarowania odpad6w wielkogabarytowych, lUzytego sprz~tu elektrycznego i 
elektronicznego - (w systemie wystawki) zbi6rka odpad6w i ich odbi6r z posesji wtascicieli 
nieruchomo~ci zamieszkatych. 

4. 	 Szczeg6towy opis przedmiotu zam6wienia zostal zawarty w zalClczniku Nr 2 do SIWZ. 
5. 	 Wykonawca zobowiilzany jest zrealizowac zam6wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze 

umowy stanowiqcym zalqcznik do SIWZ. 
6. 	 Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zwir:kszenia lub zmniejszenia liczby obslugiwanych 

nieruchomosci w zakresie odbierania odpad6w komunalnych. Zmiana liczby obslugiwanych 
nieruchomo~ci nie bE:dzie powodowac zmiany umowy, ani zmiany warto~ci zam6wienia . 

7. 	 Zamawiajqcy na podstawie art . 29 ust.3a ustawy Pzp.wg. kt6rego wymagane jest zatrudnienie na 
podstawie umowy 0 pracE: os6b wykonujqcych czynno~ci wskazanych przez zamawiaj<1cego w zakresie 
realizacji zam6wienia Ueieli wykonywanie tych czynno~ci polega na wykonaniu pracy w spos6b 
okreslony wart. 22§1 ustawy z dnra 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz.U.z2018r. poz.917) 
loongoiujt: co najmniej 3 osoby (1 kierowco + 2 lodowoczy) no umowt: a proo:. 

http:www.stupsk.bipgmina.pl
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8. 	 Zamawiajqc.y nie przewiduje wymagan, 0 kt6rych mowa w art.29 ust.4 ustawy PZP. 
9. 	 Rodzaj zam6wienia - usluga. 
10. Wsp61ny Siownik Zam6wien (CPV) 


90500000-2 - usiugi zwi~lane z odpadami, 

90511300-5 - usiugi zbierania odpad6w, 

90511000-2 - uslugi wywOZU odpad6w, 

90512000-9 - uslugi transportu odpad6w, 

90513100-7 - uslugi wywozu odpad6w pochodzqcych z gospodarstw domowych, 

90533000-2 - uslugi gospodarki odpadami, 

90533000-2 - usiugi recyclingu odpad6w, 


11. Zamawiajqcy iqda wskazania przez Wykonawce cz~sci zamowienia, kt6rych wykonanie zamieaa 

powierryt podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawc6w. 


12. Jeieli w opisie przedmiotu zam6wienia znajdujq sie jakiekolwiek znaki towarowe, patent ely 

pochodzenJe, ir6dla lub szczeg61ne procesy, ktare charakteryzujq produkty lub uslugi dostarczane 

przez konkretnego Wykonawce, jeieli mogloby to doprowadzic do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niekt6rych Wykonawc6w lub produktaw, chyba i:e jesllo uzasadnione spec.yfikq 

przedmiotu zam6wienia i Zamawiajqcy nie maze opisat przedmiotu zam6wienia za pomo", 

dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysZ<l wyrazy " Iub r6wnowazny 

zamawiajqcy dopuszcza oferowanie material6w i ur1'ldzen r6wnowainych do wskazanych w 

dokumentacji projeklowej, jednak 0 parametrach lechniczno - eksploatacyjno - uiytkowych nie 

gorszych nii: te, podane w dokumentacji technicznej zam6wienia (art.29 ust. 3 ustawy PZP). 


13. Wykonawca. kt6ry powoluje sie na rozwi<tzania r6wnowaine opisywane przez Zamawiaj<tcego, jest 

obowiqzanywykazat, ie oferowane przez niego rozwi~zania speiniaj<l wymagania okreslone przez 

Zamawiajqcego (art. 30 ust. 5 ustawy PZP) , 


14. Opisuj<tc przedmiot zam6wienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 
specyfikacji technicznych i system6w referencji technicznych, 0 kt6rych mowa wart. 30 ust. 1 pkt 2 i 
ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajtlcy dopuszcza rozwiCjzania r6wnowaine opisywanym, a odniesieniu 
takiemu towarzysz<t wyrazy "Iub r6wnowaine". 

I IV. Termin wykonania zamowienia: 

Przedmiot zam6wienia reafizowany bedzie od dnia 1lipca 2019r. do dnia 31.12.2019r. 
Zamawiaj<tcv przewiduje moiliwost dokonania zmian umowy zgodnie z art.144 ust.1 ustawy PZP. 
Zmiana postanowien w zawartej umowie moi:e nasti:jpic w nastepujqcych przypadkach: 

1) zmian dokonanych na wniosek Zamawiajqcego, 
2) 	zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy. 
3) zmiany stawki podatku VAT, 
4) 	zmian dokonanych na wniosek Wykonawcy, gdy zmiany treki umowy Sq korzystne dla 

Zamawiaj<lcego. 

Iv. Warunki udzialu w Postfilpowaniu: 

1. 	 0 udzielenie zam6wienia mog<l ubiegac si~ Wykonawcy, ktorzy: 
1) nie podlegajq wykluczeniu, na podstawie art . 24 ust,1 pkt (12-23) i na podstawie art.24 ust.5 pkt. 

1. 

2} spelniajq warunki udzialu w postepowaniu dotycztlce: 


a) 	 kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, aile IN'y'nika to 
z odfE:bnych przepisow; 
Okre~lenie warunk6w: 
- posiada wpis do rejesrru dziala/noSei regu/awanej prawadzonego przez W6jto Gminy 5tupsk w 
zokresie odbieronia odpod6w komuno/nych ad wfo$cicieli nieruchomosci zgodnie z wymogami 

usrowy z dnia 13.09.1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminie (Oz. U. z 2018 r. paz. 

1454 ze zm.); 



- posiodo aktvalne zezwolenie no zbieronie i transport odpod6w (zgodnie z art. 41) ustowy z 

dnio 14.12.2012 r. 0 odpodoch (Oz. U. z2018 r. paz. 992 ze zm.); 

- jest wpisony do rejestru podmior6w zbierajqcych wiyty sprzr:t elektryczny i elektroniczny 

prowodzonego przez G/6wnego Inspektoro Ochrony Srodowisko lub MorSlolko Wojew6dztwa 

dot. zbieronio luiytego sprzr:tv elektrycznego i elektronicznego 

b) 	 sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Okrdlenie warunk6w: 

- lomowiojqcy nit wyznaczo szezeg61owego worunku w tym zokresie. 

c) 	 zdolno.sci technicznej lub zawodowej; 

Okre~lenie warunk6w: 


Warunek lOstonie spelniony, jeieli Wykonawco wykoie: 
- co najmniej 3 uslugi wykonone, ow przypodku 5wiodezen okresowych lub ciqg/ych r6wniei 

wykonywanych, w okresie ostotnich 3 lot przed uplywem terminu skladania alert albo 
wniosk6w 0 dopuSlczenie do udzialu w postt:powoniu, a jeieli okres prowodzenia dziofofnosci 
jest krotszy - w tym okresie, wroz z podoniem ich wortosci, przedmiotu, dot wykononio i 
podmiot6w, no rzea kt6rych dostowy lub us/ugi zostofy wykonane, orozzo/qezeniem dowod6w 
okresfojqcych czy te dostowy lub usfugi zostoly wykonane lub sq wykonywone noleiycie, przy 

cIym dowodomi, 0 kt6rych mowa, sq rejereneje bqdt inne dokumenty wystowione przez 
podmiot, no rzeez kt6rego dostowy lub usfugi byfy wykonywane, ow przypodku swiadczerJ 
okresowych lub ciqglyeh sq wykonywane, a jeiefi z uzosadnionej przyczyny a obiektywnym 
chorokterze wykonowca nit jest w stanie uzyskac tyeh dokumentow - oswiodczenie wykonawcy; 
w pnypodku swiadczen akresowych lub ciqgtyen nodal wykonywanych rejerencje bqdi inne 
dokumenty potwierdzojqce ien noleiyte wykonywonie powinny bye wydone nie wczesniej nii 3 
miesiqce przed upfywem terminu skladanio olert olba wniosk6w 0 dopuszczenie do udziofu w 

postr:powoniu; 

2. 	 Oeena spelnienia warunk6w udzialu w past~powaniu oraz podstaw wykluczenia Wykonawcy z 
postt;:powania b~dzie dokonvwana na zasadzie spelniajnie spelnia. 

3. 	 Nie spelnienie przez wykonawc~ opisanych powyzej warunk6w skutkowac b~dzie wykluczeniem 
wykonawcy z udziatu w poste:powaniu. 

UWAGA: dotyczy powotywania si~ na zasoby innvch podmiot6w: 
1) Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelnienia warunk6w udzialu w posl~powaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konk(etnego zamowienia, lub jego cz~ki, polegat: na 
zdolnosciaeh teehnicznych lub zawodowych lub sytuaeji finansowej lub ekonomicznej innveh 
podmiot6w, niezaleznie od charakteru prawnego I<}czqcego go z nim stosunk6w prawnyeh. 

2) Wykonawca, kt6ry polega na zdolnokiach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodnic 
Zamawiajqcemu, ze realizujqc zam6wienie, b~dzie dysponowal niezb~dnymi zasabami tych 
podmiat6w, w szczeg61noki przedstawiaj<jc zobowiqzanie tych podmiot6w do addania mu do 
dyspozycji niezb~dnych zasab6w na potrzeby realizacji zam6wienia. 

3) Zamawiaj<jcy ocenia, czv udostt;:pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdalnosei teehniczne lub 
zawodowe lub ich sytuaeja finansowa lub ekonomiezna, pozwalaj'l na wykazanie przez WvkonaweE: 
spelniania warunk6w udzialu w POslt;:powaniu oraz bada, ezy ole zaehodzit wobec lego podmiotu 
podstawy wykluezenia, 0 kt6ryeh mowa wart. 24 ust. 1 pkt 13-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZp. 

4) W odniesieniu do waruok6w dotyczC!cych wyksztaicenia, kwalifikacji zawodowych lub 
do~wiadczenja, Wykonawcy mogCl polegac na zdolnosciach innyeh podmiot6w, jesli podmioty te 

zreaJizujct roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnosci s<} wymagane. 
5) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego 

podmiotu nie potwierdzajq spelnienie przez Wykonawc~ warunk6w udzialu w post~powaniu lub 



zachodz<l wobec tych podmiotow podstawy wykluClenia, Zamawiaj(lCY i"lda, aby Wykonawca w 
terminie okreslonym przez Zamawiaj'lcego: 
al zast~pil ten podmiot innym podmiotem Iub podmiotami lub 
b) zobowiijzat si~ do osobistego wykonania odpowiedniej cz~~ci zamowienia , jeieli wykaie 

zdolnoSe; techniczne lub zawodowe lub sytuacjt; finansow(liub ekonomicln'l, 0 kt6rych mowa 
w pkt l. 

6) 	 Zamawiajijcy moie, na kazdym eta pie postE:powania, uznae, ie Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdalnosci, jeieli zaangaiowanie zasob6w technicznych lub zawodowych Wykonawcy 
w inne p"edsi~wziE!cia gospodarcze Wykonawcy moze miec wptyw na realizacje zam6wienia. 

UWAGA: dotyczy Wykonawcow wsp61nie ubiegaj'lcvch si~ 0 udzielenie zilmowienia: 
1) 	 Wykonawcy mog"l wspolnie ubiegac si~ 0 udzielenie zam6wienia, w takim przypadku, Wykonawcy 

ustanawiaj~ pelnomocnika do reprezentowania ich w postE::powaniu 0 udziefenie zam6wienia albo 
reprezentowania w post~powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia pubiicznego . Przepisy 
dotyczijce Wykonawcy stosuje si~ odpowiednio do Wykonawc6w, wspolnie ubiegajqcych si~ 0 

udzielenie zam6wienia. 
Z) 	 Jezeli Oferta Wykonawcow ubiegajqcych si~ wsp61nie 0 udzielenie zam6wienia zostala wybrana 

Zamawiajqcy b~dzie i"ldal przed zawarciem umowy w sprawie zam6wienia publicznego 
przedloienia umowy regulujqcej wsp6lprac~ tych Wykonawc6w. 

IVI. Podstawy wykJuczenia, 0 ktorych mowa wart. 24 ust. 5: 

1. 	 Zamawiajqcy wykluczy z post~powania Wykonawc6w, wobec kt6rych zachodz~ przeslanki wykluczenia 
z post~powania okreslone wart. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 ustawy Pzp. 

2. 	 Zamawiajqcy wykfuczy z post~powania Wykonawc6w, wobec kt6rych zachodzq przestanki wykluczenia 
z postE::powania okre~lone wart. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp. 

VII. Wykaz oSwiadczen lub dokumentow, potwferdzajqcych spelnianie warunkow udzialu w 
post~powanlu oraz brak podstaw wykluczenla: 

1. 	 Wykonawca zalClcza do oferty, aktualne na dzien skladania ofert, o5wiadczenia w przedmiocie 
spelniania warunk6w udzialu w post~powaniu oraz niepodlegania wykluczeniu. Jnformacje zawarte w 
o~wiadczeniu stanowiq wst~pne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia 
waTunki udzjalu w post~powaniu ; 

1) TreU i zakres wymaganego oswiadczenia dotyczClCY spelniania warunk6w udzialu w poste;::powaniu 
okresla zalqcznik nr 3 do SIWZ (orygina/), 

2) Tre~c i zakres wymaganego o~wiadc2enja dotyczqcy pfzeslanek wykluczenia z post~powania okresla 
zal(lcznik nr 3a do SIWZ (oryginal). 
UWAGA; 
a) 	 Wykonawca, kt6ry powoluje si~ na zasobach innych podmiot6w, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie w jakim powoluje sit;: na 
ich zasoby. warunku udzialu w p05t~powaniu zamieszcza informacje 0 tych podmiotach w 
oswiadczeniu, 

b) 	 W przypadku wsp61nego ubiegania si~ 0 zam6wienie przez Wykonawc6w oswiadczenie sklada 
kaidy z Wykonawc6w wspolnie ubiegaj"lcvch sit;: 0 zam6wienie. Dokument ten potwierdza 
spelnianre warunku udzialu w postt;:powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 
kt6rym kaidy z Wykonawc6w wskazuje spelnienie warunkow udZiatu w post~powaniu oraz 
braku pods taw wykluczenia, 

c) 	 wykonawca, kt6ry polega na zdolnokiach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodnic 
Zamawiajqcemu, ze realizujqc zam6wienie b~dzie dysponowal niezb~dnymi zasobami tych 
podmiot6w, w szczeg6Jno5ci przedstawiaj<l:c zObowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do 
dyspozycji niezb~dnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia, 

2. 	 Dokumenty potwierduj'lce spelnianie warunk6w udzialu w post~powaniu: 
1) W celu potwierdzenia spelniania warunku, 0 kt6rym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt. 2) lit. c) $IWZ: 



• co nojmniej 3 usfugi wykonone, a w przypadku swiodczen okresowych lub ciqgfych r6wniei 
wykonywonych, w okresie ostotnich 310t prIed uplywem terminu sklodanio o/ert albo 

wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w PostfPowoniu, a jeieli okres prowodzenio dzialo/nosei 
jest kr6tszy . w tym okresie, wrOI z podoniem ieh worlosei, przedmiotu, dot wykononia i 
podmiot6w, no rleez ktorych dostawy tub uslugi lostafy wykonane, oral zolqeleniem dowod6w 
okreslojqcych ezy te dostowy lub uslugi lostafy wykonane lub sq wykonywone naleiycie, prly 

ezym dowodami, 0 kt6ryeh mowa, sq refereneje bqdi inne dokumenty wystowione przel 
podmiot, no rzeez kt6rega dostowy lub usfugi byfy wykonywane, ow przypadku swiodczen 
okresowych {ub ciqglych sq wykonywone, a jeiefi z uzosodnionej przyczyny 0 obiektywnym 
charokterze wykonawea nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow· oswiodczenie wykonowcy; 
w przypadku swiadczen okresowyeh lub ciqgfyeh nodal wykonywanych relerencje bqdi inne 
dokumenty potwierdzojqce ich noleiyee wykonywanie powinny bye wydane nie wczesniej nit 3 

miesiqce przed up/ywem terminu skfadania alert alba wniaskow 0 dopuszezenie do udzialu w 
POS!~powoniu; (zal<lcznik nr 4 do SIWZ). 
· Aktualny wpis do rejestru dzialalnoSci regulowanej prowadzonego przez W6jta Gminy Stupsk 
w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlaScicieli nieruchomo~ci zgodnie z 
wymogami ustawy z dnia 13.09.1996 r. 0 utrzymaniu czystoSci i porzqdku w gminie (Oz. U. z 
2018 r . poz. 1454 ze zm.); 
· Aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadow (zgodnie z art. 41) ustawy z dnia 
14.12.2012 r. 0 odpadach (Oz. U. z 2018 r. poZ. 992 ze zm.); 
- Wpis do rejestru podmiot6w zbieraj<lcych zuiyty sprz~t elektryczny i elektroniczny 
prowadzonego przez GI6wnego Inspektora Ochrony Srodowiska lub Marszalka Wojew6dztwa 
dot. zbierania zuiytego sprzt::tu elektrycznego i elektronicznego 

3. Dokumenty potwlerdzajClce brak podstaw do wykluczenia: 
1) odpis z wlakiwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci gospodarczej, jei eli 

odrt:bne przepisy wymagaj'l wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 

2) oswiadczenie Wykonawcy 0 przynaleino~ci albo braku przynaleinoSci do tej samej grupy 

kapita!owej (zl. Nr 6 do SIWZ).W przypadku przynaleinoki do tej samej grupy kapitalowej 

Wykonawca moi.e ztoiyc wraz z oswiadczeniem dokumenty bqdt informacje potwierdzajqce, ie 
powiqzania z innym Wykonawcq nie prowadz<l do zakl6cenia konkurencji w postt::powaniu. 

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamies zczenia na stronie internetowej informacji 0 kt6rej mowa w 

art. 86 ust. 5 ust. Pzp (informacja dotyczilca otwarcia ofert) przekazuje Zamawiajqcemu 

przedmiotowe oswiadczenie. 

3) 	 Firma przyst~pujqca do przetargu musi posiadac podpisan<l umowe na dzien otwarcia ofert z 
RegionalnCl InstalacjCl Przetwarzania Odpad6w Komunalnych. 

4. 	 Jeieli Wykonawca ma siedzibt:: lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Po[skiej, 
zamiast dokumentu, 0 kt6rym mowa w pkt 1) · sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w kt6rym wykonawca rna siedzibE;: lub miejsce zamieszkania . potwierdzajqce odpowiednio, ie nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo~ci . 

5. 	 Ookumenty powinny bye wystawione nie wczesniej nii 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania 
ofert. 

6. 	 Je ieli w kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokument6w, 0 ktorych mowa w ust. 4, zastt::puje 
si~ je dokumentem zawierajqcym odpowiednio o~wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o~wiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyt, 
zloione przed notariuszem tub przed organem s<ldowym, administracyjnym albo organem samorzqdu 
zawodowego lub gospodarczego wtakiwym ze wzgledu na siedzibE;: lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

7. 	 W przypadku w<ltpliwoSci co do tresci dokumentu zloionego pn.ez wykonawce, zamawiajqcy moie 
zwr6cic sic: do wlasciwych organ6w odpowiednio kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibe lub miejsce 



zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, 0 udzielenie niezbE::dnych 
informacji dotycztlcvch tego dokumentu. 

8. 	 Sktadane dokumenty mogtl bye ztoione w oryginale lub kopii po~wiadczonej za zgodnosc z oryginalem. 
9. 	 Po~wiadczenia za zgodnose z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na kt6rego 

zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wsp61nie ubiegajetcy SiE: 0 udzielenie 
zam6wienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokument6w, kt6re kaidego z nich dotycz<l. 

]0. Jeieli Wykonawca nie zloiyl oswiadczenia, 0 kt6rym mowa wart. 25a ust. 1, oswiadczen lub 
dokument6w potwierdzaj<l:cych okolicznosci, 0 kt6rych mowa wart. 25 ust. 1, lub innych dokument6w 
niezb~dnych do przeprowadzenia postE:powania, oswiadczenia lub dokumenty Sq niekample tne, 
zawierajq bl~dy lub budzq wskazane przez Zamawiaj<lcego w<jtpliwosci, Zamawiaj<lCV wezwie do ich 
zloien;a, uzupelnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyja~nien w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba ie mimo ich zlotenia, uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia wyja~nien oferta Wykonawcy 
podlega odrzucenlu albo konieczne byloby uniewainienie post~powania. 

11. Jeieli Wykonawca nie zloiyl wymaganych pelnomocnictw albo zloiy! wadliwe pelnomocnictwa, 
Zamawiajqcy wezwie do ich zlaienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ie mimo ich zlotenia 
oferta Wykonawcy pod/ega odrwceniu albo konieczne by/oby uniewatnienie postt::powania. 

V/II.lnformacje 0 sposobie porozumiewania sili: Zamawiajqcego z Wykonawcami oraz przekazywanla 
o~wiadczen lub dokument6w, a takie wskazania os6b uprawnionych do porozumiewania si~ z 
Wykonawcami: 

1. 	 W prowadzonym post~powaniu wszelkie o~wjadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane b~dq pisemnie drogq pocztOWq, za pomocq faksu lub drogq elektronicznq. Strona, kt6ra 
otrlymuje dokumenty, informacje faksem tub drogq elektronicznq, zobowiqzana jest na i<ldanie strony 
przekazujqcej dokument lub informacj~ do niezwlocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

2. 	 Do porozumiewania siE:: z Wykonawcami upowainione S<1 nastE:pujqce osoby: 

- Agnieszka Bednarek - e-mail: ugstupsk@poczta.onet.pl 

- Aneta Milewska - e-mail;ugstupsk@poczta.onet.pl 

tel. 23/653-12-54; 23/653-12-55; fax. 23/653-10-16 

I IX. Wymagania dotyc.zC/,ce wadium: 

Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium. 

I X. Termin zwiqzania ofertq:; 

1. 	 Wykonawca pozostaje zwiqzany zlozonq ofert<l przez 30 doi. 
1. 	 Bieg terminu zwi<lzania ofert<l: rozpoczyna si~ wraz z upfywem terminu skladania ofert. 
3. 	 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiaj<lcego moie przedtuiyc termin zwiqzania ofertq, z 

tym, ie zamawiajqcy moie tylko raz, co najmniej na 3 dni przez upfywem terminu zwiqzania ofertq, 
zwr6cic sit:: do wykonawcy 0 wyraienie zgody na pfzedluienie tego terminu 0 oznaczony akres. nie 
dluiszy nii 60 dnL 

IXI. Opis sposobu przygotowywania ofert: 
1. 	 Niniejsze postli:powanie jest prowadzone w jE:zyku polskim. 
2. 	 Oferta musi bye sporzqdzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewainosci i trese oferty 

must odpowiadat tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia. 
3. 	 Oferta wraz z zaltlcznikami musi bye Clyte!na. 
4. 	 Wszelkie rozliczenia zwiqzane z realizacjq niniejszego zam6wienia dokonywane b~dq w zlotych polskich 

(PlN). 
5. 	 Oferta wraz z zalqcznikami musi bye podpisana przez osob~ upowainionq do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wfaSciwym rejestrze. 

mailto:e-mail;ugstupsk@poczta.onet.pl
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6. 	 Jezeli osoba/osoby podpisujqca ofertf; dziala na podstawie pelnomocnictwa, pelnomocnictwo to musi 
w swej treki jednoznacznie wskazywac uprawnienia do podpisania oferty. Pelnomocnictwo musi 
zostac dol<}czone do oferty ; mus; bye zlolone W oryginale lub kopil poswiadczonej za zgodno~e z 
oryginalem. 

7. 	 Oferta wraz z zalCjcznikami musi bye sporzCjdzona w j~zyku polskim. Kaldy dokument skladajqcy siE: na 
ofertE: sporz<}dzony w innym jf;ZVku nil j~zyk polski winien bye zloiony wraz z tlumaczeniem na Jf:zyk 
polski. 

8 . 	 O~wiadczenja, 0 kt6rych mowa w Rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzaj6w dokument6w, jakich moie iCjdae Zamawiajqcy od Wykonawcy w post~powaniu 0 udzielenie 
zam6wienia (Dz. U. z 2016. paz. 1126) dotyczqce wykonawcy i innych podmiot6w, na kt6rych 
zdolnokiach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre~lonych wart. 22a ustawy Pzp oraz 
dotyez'lce podwykonawe6w, skladane Sq w oryginale. Dokumenty, 0 kt6rych mowa www. eytowanym 
rozporzqdzeniu, inne nii: o5wiadezenia, 0 kt6rych mowa powyzej, skladane Sq w oryginale lub kopii 
poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem. 

9. 	 Poswiadczenie za zgodnose z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na kt6rego 
zdolno Sciach lub sytuacji pol ega Wykonawca, Wykonawea wsp61nie ubiegaj'l.cy si~ 0 udzielenie 
zam6wienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokument6w, kt6re kaidego z nich dotyCZCl. 

10. laleca si~, by kaida zawieraj'l.ca jakqkolwiek tresc strona oferty byla podpisana lub parafowana przez 
Wykonawc( . Kazda poprawka w treSei oferty, a w szczeg6lno~ci katde przerobienie, przekreslenie, 
uzupelnienie, nadpisanie, przeslonif;cie korektorem, powinno bye parafowane przez Wykonawcf;. 

11. laleca si(, aby strony oferty byty trwale ze sobq polCjclone i kolejno ponumerowane. W tresei oferty 
winna bye umieszczona informacja 0 ilosci stron. 

12. laleea si~ przy sporzCjdzeniu oferty skorzystanie z wzor6w (formularza oferty, o~wiadezer\ wykaw) 
przygotowanych przez Zamawiajqeego. Wykonawca moze przedstawie oferte na swoich formularzach z 
zastrzezenlem, ie muszq one zawierat wszystkie informacje okreslone przez Zamawiajqeego w 
przygotowanych wl orach. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowiq tajemnic~ 
przedsi~biorstwa w rowmieniu przepis6w ustawy 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do kt6rych 
Wykonawca zastrzega, ie nie mogCj bye udost~pniane innym uczestnikom postepowania, muszq bye 
oznaczone klauzulcj: "Informacje stanowiq tajemnic~ przedsi(biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze 
zm.)" i dolqczone do oferty, zaleca si~, aby by{y oddzielnie spi(te i dolqczone na kOlku oferty. 
Wykonawca nie moze zastrzec informacji i dokument6w, kt6rych jawno~c wynika z innyeh akt6w 
prawnych, w tym mi(dzy innymi, zzapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

13. 	Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zloieniem oferty. 
14. Wykonawca moze zloiye jednq olert(. 
15. lamawiajqcy 	lClda wskalania przez Wykonawc~ cZf;ki zam6wienia, kt6rej wykonanie zamierza 

powierzyc podwykonawcy oraz podania firm podwykonawc6w. 
16. Na ofert~ skladajq si~ : 

al formularz oferty - zalCjcznik nr 1 do SlWl, 
b) szczeg610wy opis przedmiotu zam6wienia - zalqcznik nr 2 do SIWl; 
c) oswiadczenie Wykonawey skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczqce spelniania 

warunk6w udzialu w postf:powaniu - zal<}cznik nr 3 do 5IWZ, 
d) oswiadczenie Wykonawcy skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczqce przeslanek 

wykluczenia z Postf;powania· zalqcznik nr 3a do SIWZ, 
e) wykaz wykonanych uslug - zalqcznik nr 4 do 51Wl 
f) wykaz narzedzi, wyposaienia zakladu i urzqdzen technicznych - zalqcznik nr 5 do SI\NZ 
g) o~wiadezenie 0 przynaleznoki do grupy kapitalowej - zalqcznik nr 6 do $IWZ 
h) informacja dot. podwykonawc6w - zalqcznik nr 7 do SIWZ 
i) wz6r umowy - zalqeznik nr 8 do SIWZ 
j) odpowiednie pelnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy, 0 lie ofertt: sklada pelnomocnik. 

IXII. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert: 

http:zawieraj'l.ca
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1. 	 OfertE: naleiy skladac w UrzE:dzie Gminy Stupsk, ul. H. Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk, pokoj nr 2 
(sekretariat), w godz. 8:00-15:00 osobiScie, za posrednictwem pos{anca lub za posrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy a dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe (Dz. U. poz. 
1529 z poin. zm.) na adres jak wyiej. 

2. 	 Termin sktadania ofert do dnia 14.05.2019 r., do godz. 10:00. 
3. 	 0 terminie zloienia oferty decyduje termin dostarczenia ofertv do Zamawiaj(tcego. W przypadku 

wyslania oferty drogq pocztOWq, kurierem jako termin ztoienia oferty Zamawiajotcv uzna termin w 
jakim oferta znalazla siE: w posiadaniu Zamawiajilcego. 

4. 	 Ofert~ naleiy umiescic w zamkniE:tym opakowaniu, uniemoiliwiaj'lcym odczytanie zawartosci bez 
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno bye oznaczone nazwq (firmq) i adresem 
Wykonawcy, zaadresowana na ad res; Gmina Stupsk ul. H. Sienkiewicza la, 06-561 Stupsk oraz 
oznaczona haslem; "Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w komunalnych pochodz<lcvch z 
nleruchomosci zamieszkatych z terenu 8miny Stupsk". Nie otwicrac przed dniem 14.05.2019 r. godz. 
10:10. 

S. 	 Oferta zloiona po terminie zostanie niezwlocznie zwr6cona Wykonawcy. 
6. 	 Wykonawca moie przed uptywem terminu do skladania ofert zmienic lub wycofae ofert~ pod 

warunkiem, ie ZamawiajqCV otrzyma pisemne zawiadomienie 0 wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. 
Powiadomienie 0 wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi bye zloione wed lug takich samych zasad, 
jak skladana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem " ZMIANA", lub II WVCOFANIE". 

7. 	 Wykonawca nie moie wprowadzac zmian ani wycofywac oferty po uplywre terminu skladania o(ert. 
8. 	 Orwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiaj'lcego w Urz~dzie Gminy 5wpsk, ul. H. Sienkiewicza 10, 06

561 Stupsk, pok6j nr 11, W dniu 14.05.2019 r. sodz. 10:10. 
9. 	 Otwarcie olert skladae si~ b~dzie z cZ~Sci jawnej i niejawnej. 
10. W cz~~ci jawnej przewodnlclqcy komisji przedstawi sklad komisji przetargowej, poda kwot~, jakot 

Zamawiaj'lcy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia, pod a nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawc6w, a takie informacje dotyczqce ceny, terminu wykonania zamowienia, okres gwarancji i 
warunk6w platnosci zawartych w ofertach. 

11. 	Otwarcie ofert jest jawne. 
12. 	Niezwlocznie po otwarciu otert ZamawiajCjcy zamieki na stronie internetowej informacje dotycz'lcq: 

1) kwoty, jakq zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zam6wienia; 
2) firm oral adres6w wykonawc6w, ktorzy zloiyli oferty w terminie; 
3) ceoy, termlnu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunk6w platnoki zawartych w 

ofertach. 
13. W 	 cZ~Sci niejawnej komisja przetargowa sprawdzi Wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty, czy oie 

podlegajij wykluczeniu oraz ezy spefniajij warunki udzialu w post~powaniu. 
14. 	Wykonawca musi spetnie wymagania okreslone przez zamawiajCjeego w niniejszej specyfikaeji 

istotnych warunk6w zam6wienia i wymagania wynikajqce I przepis6w ustawy PZp. Niespelnienie 
wymagan powoduje wykluczenie wykonawcy z postepowania. Oferte INYkonawcy wykluezonego 
uznaje sie za odrzuconC!. 

IXIII. Opis sposobu obliezenia ceny: 

1. 	 Wykonawca okresli cenE: oferty brutto, kt6ra stanowic b~dzie wynagrodzenie ryczaftowe za realizacj~ 
przedmiotu zam6wienia, podajqc jij w zapisie liczbowym i slownie z dokladnokiq do grosza (do dw6ch 
miejsc po przecinku). 

2. 	 W ofercie naieZy podac cenf; w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnra 5 lipca 2001 r. 0 eenaeh (Oz. 
U. z2001 r. Nr 97, poz. 1050, z p6in. zm.) za wykonanie przedmiotu zam6wienia . 

3. 	 W cenie naleiy uwzglE;:dnic wszystkie wymagania okreslone w niniejszej 51WZ oraz wszelkie koslty, 
Jakie poniesie Wykonawca z tytulu naleiytej oraz zgodnej z obowiijzujijcymi przepisami realizacji 
przedmiotu zam6wienia. 

4. 	 W przypadku (OzbieinoSci pomiedzy cenot ofertowCl podanot liczbowo a podan<l slownie, jako 
prawidlowq przyj~ta bE:dzie cena ofertowa podana slownie. 

5. 	 Podana w ofercie cena musi bye wyra iona w PlN i jest szaeunkowCl cenot oferty . 



6. CenE:; za wykonanie przedmiotu zam6wienia nalezy przedstawie w "Formularzu ofertowym" 
stanowi~cym zal~cznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia. 

XIV. Opls kryteriow, ktoryml Zamawlaj"cy b~dzie sif: kierowal przy wybone oferty. wraz z podaniem 
wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert: 

1. 	 Zam6wienie zostanie udzielone Wykonawcy, kt6rego oferta b~dzie przedstawiala najkorzystniejszy 
bilans kryteri6w oceny ofert. Za najkorzystniejszC} zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska najwi~kszq sumE:: 
punkt6w w obu kryteriach w oparciu 0 naste::pujqcy wz6r: 

P=Pc+Pp 

P - suma punkt6w jakq Wykonawca uzyskal za oba kryteria oceny ofert, 

Pc -liczba punkt6w otrzymanych w kryterium "cena", 

Pp -liczba punktow otrzymanych w kryterium " termin platnoki faktury", 


2. 	 Zamawiajqcy dokona obliczen ilosci punkt6w wg poniiszych wzor6w z dokladnosciC} do dwoch miejsc po 
przecinku, dla ofert kt6re nie podlegajC} odrzuceniu. 

3. 	 Zamawiaj<tcy wyznaczyl nast~pujC}ce kryteria i ich znacz.enie : 
~ cena oferty brutto - 60% 
- termin platnosci faktury - 40% 

4. 	 Spos6b oceny ofert: 
1. 	 Kryterium "cena" b~dzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie 

przedmiotu zam6wienia wpisanej przez Wykonawc~ w formularzu ofertowym. Kryterium b~dzie 
liczone matematycznie wg wzoru: 

Cmin 

Pc= X60 


Cb 


Pc - ilose punkt6w badanej oferty w kryterium "cena", 

C min - najnizsza cena brutto sposr6d badanych ofert, 

C b - cena brutto badanej oferty, 


2. 	 Kryterium " termin platnosci faktury" b~dzie oceniane na podstawie zadeklarowanego w formularzu 
oferty terminu platnoki faktury (w dniach). Zamawiajqcy ustala ii, deklarowany termin platnosci 
nie maze bye kr6tszy niz 14 dni i dtuiszy niz 30 dnL 

Kryterium bE!dzie IiC20ne matematycznie wg wzoru: 
Tb 

Pp= X40 

Tmox 


Pg - ilo~c punkt6w badanej oferty w kryterium " termin plat noSci faktury", 

T mill< - najdfuzszy okres platnosci sposr6d badanych ofert, 

T b - okres pfatnoki badanej oferty, 


S. 	 Zamawiajqcy poprawi w ofercie oczywiste omytki plsarskie, oczywiste omylki rachunkowe, z 
uwzgl~dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omylki polegajqce na 
niezgodnosci oferty z trekiq SIWZ, nie powodujqce istotnych zmian w tresci oferty, niezwlocznie 
zawiadamiajqc 0 tym Wykonawc~, kt6rego oferta zostala poprawiona. 

6. 	 W toku badania i oceny otert zamawiajqCY moie z<jdac od Wykonawc6w wyjasnien dotycz~cych tresci 
zfoionych otert. 

7. 	 Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego ofena odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie Pzp oraz w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia i zostanie oceniona 
jako najkorzystniejsza w oparciu 0 podane kryterium wyboru. 



8. 	 Jeieli nie b~dzie maina dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl~du na to, ie dwie lub wi~cej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostafych kryteri6w oceny ofert, Zamawiaj'lCV sposr6d tych 
ofert dokona wyboru oferty z niisz"l cenCI (art . 91 ust 4 ustawy PZP). 

XV.lnformacJe 0 formalnosciac.h, Jakie powinny zostat: dopefnione po wyborze oferty w celu zawarcla 
umowy w sprawie lamowienla publicznego: 

1. 	 Niezwlocznie po wyborze najkarzystniejszej oferty Zamaw iajqCV poczt"l lub e-mailem zawiadomi 
wszystkich Wykonawc6w 0; 

1} 	 wyborze najkorzystniejszej oferty, padajqc nazwE: (firme::), alba imi~ i nazwisko, siedzib~ alba ad res 
zamieszkania i adres, jeieli jest miejscem wykonywan ia dziafalno$ci Wykonawcy, kt6rego ofert~ 
wybrano, oraz nazwy alba imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i ad res, jeieli Sq 
miejscami wykonywania dzialalnosci Wykonawey, kt6rzy ztolyli ofertE:, a takie punktaej~ przymanq 
ofertom w katdym kryterium oceny afert i Iqezn'l punktacj~, 

2) 	 Wykanawcach, kt6rzy zostali wykluczeni, padaj'lc uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3) 	 Wykanawcach, kt6rych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, 0 

kt6rych mowa wart. 89 ust. 4 i 4 ustawy Pzp, braku r6wnowai nosCi lub braku spelnienia wymagan 
dotycz<l,cveh wydajnosci tub funkcjonalnosci, 

4) 	 uniewainieniu postepowania. podaiCl' uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2. 	 Zamaw iaj<l,CV udoste::pnia informaci~ , 0 kt6rych mowa w pkt 1 i 4 na stronie internetowej. 
3. 	 Jei eli Wykonawca. kt6rego oferta zostata wybrana uchyla si~ od zawarcia umowy w sprawie 

zam6wienia publicznego tub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, 
Zamawiaj'lCV wybierze oferte najkorzystniejszet sposr6d pozostatyeh ofert bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oeeny, chyba ie zachodzet przeslanki uniewainienia post~powania, 0 kt6ryeh 
mowa wart. 93 ust. 1 . ustawy PZp. 

4. 	 Zamawiaj<l,cy poinformuje Wykonawc~ 0 terminie i miejscu zawarcia umowy. 

I XVI. Wymagania dotyCZOlCC zabezpieclenia naieiytego wykonania umowy: 

Zamawiaj'lcy nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy. 

XVII. Istotne dla stron postanowien ia, kt6re zostanOl wprowadzone do trdcl zawleranej umowy w 
sprawie zam6wienla publlcznego, og61ne warunkl umowy albo wz6r umowy, Jeieli ZamawiajOlCV 
wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamowlenla publicmego na takich 
warunkach: 

1. 	 Obowiqzki Stron okre~la projekt umowy stanowi'lcy Zalqcznik nr 8 do SIWZ. 
2. 	 Zamawiaj <l, CV zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje zmianE: postanowien zawartej umowy w 

stosunku do tresei oferty. 

IXVIII. Opls CI~Sci zam6wienla, jeiell ZamawlajOlCV dopuszcza sktadanie otert cz~sciowych : 

Zamawiajetcv nie dopuszcza skladania ofert Cz.~Sciowych . Oferta musi obejmowac calosc zam6wienia. 

XIX. Maksymalna liczba Wykonawc6w, z ktorymJ ZamawJajOlCV zawrze umow-: ramowi\. jeieli 
ZamawJajOlCV przewlduje zawarcie umowy ramowej 

Zamawiaj'ley nie przewiduje zawarcia umowy ramowej . 

XX. lnformacje 0 przewidywanyeh zam6wleniach, 0 Ictorych mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 i 71ub art. 134 
ust. 6 pkt 3, jeieli lamawlalOlCY przewiduje udzielenle takich zamowien: 



ZamawiajCjcy informuje, ie nie przewiduje udzielenia zam6wien, 0 kt6rych mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub art . 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP. 

XXI, Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oral minimalne warunki, jakim musz<t 
odpowiadac oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeieri Zamawiaj~cy wymaga lub 
dOpuslcza ich sktadanie 

ZamawiajCjcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych. 

I XXII. Adres poc.zty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiaj<icego 

ZamawiajCjCV dopuszcza porozumiewanie si~ drogCj eiektronicz:nCj 

e-mail: ugstupsk@poczta.onet.pl 

strona BIP: http://stupsk.bipgmina.pl 


XXIII. Informacja dotycz'lca walut obcych, w jakich mog<t bye prowadzone rozliczenia mi(dzy 
Zamawiaj"cvm a WykonawcCL jei:eli Zamawiaj'lcy przewiduje rOlliczenia w walutach obcych 

Zamawiajqcy nie przewiduje prowadzenia rozlicze" w walutach obcych. 

IXXIV, Aukcja elektroniczna 

Zamawiajqcy nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

XXV, Informacje 0 wysokosci zwrotu koszt6w udziatu w post!il:powaniu, jeieli ZamawiajilCY przewiduje 
ich zwrot 

Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu kos2:t6w udzialu w post~powaniu . 

IXXVI. Wymagania, 0 kt6rych mowa wart. 29 ust. 3a ustawy Pzp 
Zamawiajqcy na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp.wg. ktorego wymagane jest zatrudnienie na podstawie 
umowy a prac~ os6b wykonujqcych czynnosci wskazanych przez zamawiajqcego w zakresie realizacji 
zam6wienia Ueieli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w spos6b okreslony wan. 22§1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dl..U. z 2018r. poz.917) zaangaiujt:: co najmniej 3 osoby (1 
kierowca + 2ladowaczy) na umowt:: 0 prac'! . 

IXXVII. Wymagania, 0 kt6rych mowa wart. 29 ust. 4 ustawy Pzp 

Zamawiaj<tcy nie wskazuje iadnych wymagan gdyi w opisie przedmiotu zam6wienia nie wymagal, by przy 
realizacji zamowienia uczestniczyty osoby wskazane wart. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

XXVIII. Informacje 0 obowiilzku osobistego wykonania przez Wykonawc~ kluClOwych cz~scl zam6wlenla, 

jeieli Zamawla]<tcv dokonuje taklego zastrzei:enia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp 

Zamawiajqcv nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez Wykonawc~ kluczowych cZ~Sci 


zamowienia . 


XXIX. Informacje 0 procentowej wartoscl ostatniej czc::sci wynagrodzenia za wykonanle umowy w 
sprawie zam6wienia na roboty budowlane, jeiell Zamawiaj<tcv okresla tak" wartosc, zgodnle z art, 143a 
ust. 3 ustawy Pzp 
Nie dotyczy 

I xxx. Standardy jakosciowe, 0 kt6rych mowa wart. 91 ust. 2a 
Nle dotyczy 

http:http://stupsk.bipgmina.pl
mailto:ugstupsk@poczta.onet.pl


XXXI. Wym6g lub moiliwosc zfoienla oferty w postaci katalog6w elektronicznych lub dofqczenla 
katalog6w elektronlcznych do oferty, w sytuacji okre~lonej wart. lOa ust. 2 
Nie dotyczy 

I XXXII. Podwykonawcy 

1. 	 Zamawiaj<lCY dopuszcza moiliwo~c wykonania zam6wienia przez podwykonawc6w pod warunkiem 
posiadania przez podwykonawc6w uprawnien do swiadczenia uslug obj~tych zam6wieniem. Informacj~ 
o podwykonawcach Wykonawca zobowi~zany jest zawrzec w zafctczniku nr 7 do SIWZ. 

2. 	 W przypadku powierzenia realizacji zam6wienia podwykonawcy, Wykonawca zobowi<'lzany jest do 
wskazania w ofercie tej cz~sci zam6wienia, kt6rej realizacj~ powien:y podwykonawcy zalCjlcznik nr 7 do 
SIWZ, 

3. 	 Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, moiliwa bf:dzie jedynie za zgodCjl ZamawiajCjlcego. 

XXXIII. Pouczenie 0 srodkach ochrony prawneJ przystugujClcvch Wykonawcy w toku post~powanla 0 


udzlelenie zam6wienia: 

1. 	 Srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy Pzp przyslugujCjl Wykonawcy, a takie innemu 

podmio towi, jeieli rna lub mial ioteres w uzyskaniu danego zam6wienia oraz poni6st lub maze poniesc 
sz kod~ w wyniku naruszenia przez Zamawiaj'lcego przepis6w ustawy PZp. 

2. 	 Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia 0 zam6wieniu oraz specyfikacji istotnych warunk6w 
zam6wienia przyslugujCjl r6wniei organizacjom wpisanym na list~, 0 kt6rej mowa wart . 154 pkt 5 
ustawy Pzp. 

3. 	 Odwolanie przystuguje wylCjlcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajqcego 
podj!;:tej w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia lub zaniechania czynnoSci, do kt6rej Zamawiajqcy 
jest zobowl~zany na podstawie ustawy. 

4. 	 W niniejszym post~powaniu 0 zam6wienie publiczne odwolanie przysluguje wytqcznie wobec 
czynnosci : 
l)okreslenia warunk6w udzialu w post~powaniu; 
2)wykluczenia odwoluj~cego z post!;:powania 0 udzielenie zam6wienia; 
3)odrzucenia oferty odwolujqcego; 
4)opisu przedmiotu zam6wienia; 
5)wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. 	 Odwolanie powinno wskazywac czynnosc lub zaniechanie czynnosci Zamawiaj~cego. kt6rej zarzuca sl!;: 
niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac przedstawienie zarzut6w, okresiac zqdania oraz wskazywat 
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie odwotania. 

6. 	 Odwolanie wnosi sif: do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub r6wnowainego srodka, spelniaj'lcego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu. 

7. 	 5zczeg61owe zasady wnoszenia srodkow ochrony prawnej oraz post~powanja toczonego wskutek ich 
wniesienia okresla Dzial VI ustawy PZp. 

IXXXIV, Z.'~"nlkl do SIWZ: 
Zal~cznik nr 1
Zalqcznik nr 2
Zalqcznik nr 3 -
Zalqcznik nr 3a -
Zalqcznik nr 4 • 
Zalqcznik or S· 
Zalqcznik nr 6 • 
ZaICjcznik nr 7 • 
ZalClcznik nr 8 • 

Formularz ofertowy. 

Szczeg610wy opis zam6wienia. 

Oswiadczenie dotyczqce spelniania warunkow udzialu w post!;:powaniu. 

Oswiadczenie 0 braku podstaw do wykluczenia 

Wykaz wykonanych uslug. 

Wykaz narzf:dzi, wyposaienia zakladu i urz'ldzen technicznych. 

Oswiadczenie 0 przynaleinosci do grupy kapitalowej. 

lnformacja dot. podwykonawc6w. 

Wzor umowy 




KLAUZULA INFORMACYJNA 0 PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W URZIjDZlE GMlNY STUPSK 


W zwi¢u z realizacjq v,rymog6w Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady CUE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobov,rych i w sprawie swobodnego 
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Cog61ne rozporz'ldzenie 0 ochronie danych "RODO"), 
infonnujemy 0 zasadach przetwarzania PanilPana danych osobowych oraz 0 przyslugujqcych Pani/Panu prawach z tym 
zwiqzanych. 

I. Administratorem PaniIPana danych osobov,rych przetwarzanych w Urz~dzie Gminy Stupskjest: W6jt Gminy Stupsk, 
ul. H. Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk. 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urz~dzie Gminy Stupsk: iod@stupsk.pl 
3. Administrator danych osobov,rych - W6jt Gminy Stupsk - przetwarza PaniIPana dane osobowe na podstawie art.6 
ust.l lit. c RODO. 
4. PanilPana dane osobowe przetwarzane Sq w celu zwi<}Zanym z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego. 
5. W zwi<}Zku z przetwarzaniem danych w celach 0 1ct6rych mowa w plet 4 odbiorcami PanilPana danych osobowych 
mogfl bye: 

1) organy wladzy publicznej oraz podmioty v,rykonuj'lce 7..adania publiczne lub dzialaj'lce na zlecenie organ6w 
wladzy publicznej, w zakresie i w celach, kt6re v,rynikaj'l z przepis6w powszechnie obowi<jzuj'lcego prawa; 

2) inne podmioty, 1ct6re na podstawie stosownych um6w przetwarzaj'l dane osobowe dla kt6rych Administratorem 
jest W6jt Gminy Stupsk. 

6. PaniIPana dane osobowe b~d'l przechowywane przez okres niezbydny do realizacji cel6w okreSlonych w pkt 4, a po 
tyro czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi'lzuj'lcego prawa. 
7. W zwi'lzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysruguj,! PanilPanu nastypuj'lce uprawnienia: prawo 
dos!ypu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii rych danych; prawo do liIdania sproslOwania 
(poprawiania) danych osobowych; prawo do iljdania usuni~cia danych osobowych; prawo do tljdania ograniczenia 
przetwarzania danych osobov,rych; prawo do przenoszenia; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. Uprawnienia te 
przys-tuguj,! na zasadach okrdlonych wArt. 15-23 og61nego rozpofzqdzenia 0 ochronie danych ,,ROOO". 
8. W prqpadku gdy przetwar~nie danycb osobovi)"ch odbywa si~ na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych 
osobov,rych, przys~uguje PanilPanu prawo do cofni~cia tej zgody w dowolnym momencie. 
9. Pr:zysluguje PanilPanu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wla~ciwego w sprawach ochrony danych 
osobowych, kt6rym jest Prezes Urzydu Ochrony Danych Osobowych. 
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sj~ na podstawie zgody osoby, kt6rej dane dotycZ!J, 
podanie przez PaniqIPana danych osobowych Administratorowi rna charakter dobrowolny. 
II. Podanie przez PaniqIPana danych osobowychjest obowi¢owe, w sytuacji gdy przes~anky przetwarzania danych 
osobov,rych stanowi przepis prawa lub zawarta mi~dzy stronami umowa. 
12. PanilPana dane mog'l bye przetwarzane w spos6b zautomatyzowany i nie b~d,! profilowane. 

mailto:iod@stupsk.pl

