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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(zwana dalej SIWZ) 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym,  

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986),  

o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp,  

którego przedmiotem jest: 

 

„Wykonywanie usług komunalnych polegaj ących na zimowym utrzymaniu 

dróg i utrzymaniu czysto ści na terenie Miasta i Gminy Murowana Go ślina”   

 

 

 

 
  

  Z dniem   22 maja 2019 r. 

zatwierdzam niniejszą SIWZ zaproponowaną 

przez komisję przetargową: 

 
Z-ca BURMISTRZA 

 
/-/ Krzysztof Oczkowski 

 
(podpis kierownika zamawiającego  

lub osoby upoważnionej) 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1) Nazwa i adres Zamawiaj ącego: 

Gmina Murowana Go ślina 
plac Powstańców Wielkopolskich 9 
62-095 Murowana Goślina 
REGON 631258595, NIP 777-31-59-427 
http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne 
email: zp@murowana-goslina.pl 

2) Rachunek bankowy  (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy): 
Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach O/Murowana Goślina  
nr: 05 9044 0001 0020 0200 0156 0007 

3) Godziny urz ędowania: 

poniedziałek 8.00÷17.30,  

wtorek÷czwartek 8.00÷15.00,  

piątek 8.00÷12.30 

4) Oznaczenie Wykonawcy 
Na potrzeby niniejszego postępowania Wykonawcę – należy rozumieć jako osobę 
fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia 

a) Ilekroć w SIWZ znajdują się zapisy dotyczące Wykonawcy, stosuje się je 
odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

b) Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się 
wspólników spółki cywilnej. 

c) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym 
Pełnomocnikiem. 

5) Postanowienia ogólne: 
a) Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich 

instrukcji, formularzy, warunków umowy zawartych w niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

b) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość 
przedmiotu zamówienia, sporządzoną w języku polskim zgodnie z zapisami 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pod rygorem 
nieważności.  

c) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być 
pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od 
przebiegu czy wyniku niniejszego postępowania.  

d) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
jakie uzyska w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, a także do 
zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych 
zgodnie z Ustawą o Ochronie Informacji Niejawnych z dnia 05 sierpnia 2010 r. 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 412). 
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e) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim  
w związku z tym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia, oferta, itp. składane 
w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być 
sporządzone w języku polskim. 

6) Ogłoszenie o zamówieniu zostało: 
a) w dniu 22 maja 2019 r. opublikowane na Portalu Biuletynu Zamówień 

Publicznych pod nr 551110-N-2019, 
b) udostępnione na stronie internetowej http://bip.murowana-goslina.pl/ 

zamowienia_publiczne od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, tj. od dnia  
22 maja 2019 r., 

c) wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 22 maja 
2019r.  

7) Procedura odwrócona 
a) Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 24aa) ustawy Prawo 

zamówień publicznych najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

b) Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w literze a) uchyla się od zawarcia umowy 
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 
udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 
spośród pozostałych ofert. 

8) Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę 
zgodnie z jej wymaganiami. 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1) Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest 
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)   
- zwanej dalej: „Prawem zamówień publicznych”, „ustawą p.z.p.”, „p.z.p.”, „ustawą 
Pzp” - a także wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych. 

2) Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1  
w zw. z art. 39 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3) W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ” lub „specyfikacją”), zastosowanie mają przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

4) Postępowanie prowadzone jest przy udziale komisji przetargowej. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

2) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: 
„Wykonywanie usług komunalnych polegaj ących na zimowym utrzymaniu dróg 
i utrzymaniu czysto ści na terenie Miasta i Gminy Murowana Go ślina ”. 

3) Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), przedmiot zamówienia 
opisany wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 NAZWA Słownictwo główne 

Przedmiot główny Usługi sprzątania i zamiatania ulic 90.61.00.00-6 

Dodatkowy przedmiot Usługi sprzątania ulic 90.61.10.00-3 
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 Usługi zamiatania ulic 90.61.20.00-0 

Usługi wywozu odpadów 90.51.10.00-2 

Usługi odśnieżania 90.62.00.00-9 

Usługi usuwania oblodzeń 90.63.00.00-2 

Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach 
miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 

90.60.00.00-3 

Usługi sprzątania i zamiatania ulic 90.61.00.00-6 

Sól drogowa 34.92.71.00-2 

Piasek 14.21.10.00-3 

4) Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ – 
Opisie przedmiotu zamówienia.  

5) Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: 

a) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, 
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących - w zakresie realizacji przedmiotu umowy – 
wskazane poniżej czynności - których wykonanie polega na wykonywaniu pracy  
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, 
tj.: 

− codzienne czynności utrzymania czystości, 
− kierowanie pojazdami, 
− odśnieżanie, 
− wykonywanie innych czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem 

bezpośrednio prac objętych przedmiotem umowy. 
b) Zamawiający wymaga, aby te osoby zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 
etatu, a ilość zatrudnionych ww. osób ma wynosić minimum 50% wszystkich osób, za 
pomocą których wykonawca będzie realizował przedmiot umowy. Wykonawca 
zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku 
rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do 
niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby, 

c) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wskazane w ppkt 5) lit.a). Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  
− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 
− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

d) Wykonawca lub podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu imiennego wykazu ww. osób,  
o których mowa w ppkt 5) lit.a)  wraz z określeniem wykonywanych przez nie 
czynności oraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na podstawie 
umowy o pracę i podaniem rodzaju umowy o pracę (umowa na czas określony/ 
nieokreślony, wymiar etatu). Oświadczenie powinno ponadto zawierać:  
− dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  
− datę złożenia oświadczenia,  
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− podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy. 

O każdorazowej zmianie wskazanych w wykazie osób (aktualizacji), Wykonawca lub 
podwykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego, przed 
wprowadzeniem pracownika na budowę.  

e) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego,  
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w ppkt 5) lit.a)  czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

− oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

− zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

f) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 5) lit.a)  czynności 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 
kary umownej w wysokości określonej w umowie, lub odstąpienia od umowy 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości 
określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane w ppkt 5) lit.a)  czynności.  

g) W uzasadnionych przypadkach, nie leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest 
zastąpienie osoby lub osób wykonujących wskazane w ppkt 5) lit.a)   czynności inną 
osobą lub osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe 
wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu umowy. 

h) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa w  ppkt 
5) lit. d) i e) Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 
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określonej w umowie, lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w umowie. 

i) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT CZ ĘŚCIOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

6. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.  67 UST. 1 PKT. 6 
USTAWY 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy do 25% wartości zamówienia podstawowego. 

Przedmiotem zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp będą usługi 
tożsame z usługami wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia. Zamówienia będą 
mogły zostać udzielone jeżeli: 

1) zostaną udzielone w okresie trwania umowy na zamówienie podstawowe, 
2) zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, 
3) zamówienia zostaną udzielone po dokonaniu negocjacji z wykonawcą na podstawie 

odrębnie zawartej umowy. 

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres od dnia zwarcia umowy do 
dnia 31 maja 2020 r. , jednak nie wcześniej niż od dnia 01 czerwca 2019 roku oraz nie 
dłużej niż do dnia wyczerpania maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 
Zamawiającego, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy. 

8. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 
WYKONAWCY  

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
a) nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 

ustawy, 
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

(1) kompetencji lub uprawnie ń do prowadzenia okre ślonej działalno ści 
zawodowej, o ile wynika to z odr ębnych przepisów : 

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas, jeżeli 
wykaże, że: 

(a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 
Murowana Goślina (art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 
1454), dokonanego przez Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej, 

(b) posiada aktualne zezwolenie w formie decyzji na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu odpadów (art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 701) wydane przez 
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starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania 
Wykonawcy. 

W ww. decyzjach muszą być ujęte co najmniej rodzaje odpadów  
o następujących kodach: 
 200201 - odpady ulegające biodegradacji, 
 200301 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 
 200302 - odpady z targowisk, 
 200303 - odpady z czyszczenia ulic i placów, 
 200307 - odpady wielkogabarytowe, 

 200399 - odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach, 
(2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej : 

Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku, ocena warunku nastąpi na 
podstawie oświadczenia Wykonawcy według formuły spełnia – nie spełnia, 

(3) zdolno ści technicznej lub zawodowej : 
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: 

− wykonał, a w przypadku świadcze ń okresowych lub ci ągłych równie ż 
wykonuje , w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 
jedną usługę polegającą na bieżącym utrzymaniu czystości lub utrzymaniu 
zimowym przez okres co najmniej 6 miesięcy, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy 
te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

− dysponuje lub b ędzie dysponował  nw. sprzętem i urządzeniami w celu 
realizacji zamówienia publicznego: 

 pługiem typu lekkiego i ciężkiego - 5 szt. 

  piaskarką - 5 szt. 

  lekką pługo-piaskarką chodnikową - 1 szt. 

 zamiatarką samojezdną - 2 szt. 

  śmieciarką - 1 szt. 

  zamiatarką do sprzątania chodników i placów - 2 szt. 
2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego 

zachodzą przesłanki określone, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 ustawy, w: 
a) art. 24 ust. 1 ustawy,  
b) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację,  

w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 
2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe. 
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9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJ ĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 
WYKLUCZENIA  

1) Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawc ę wraz z ofert ą  
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
w art. 22 ust.1 i określonych w pkt. 8 SIWZ oraz wykazania braku podstaw do 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1,5 i określonych w pkt. 8 SIWZ: 
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

i niepodleganiu wykluczeniu  – stanowiące załącznik nr 1 do formularza 
ofertowego. 

2) ponadto Wykonawca WRAZ Z OFERT Ą składa : 
a) dowód wniesienia wadium, 
b) pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
składane na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do formularza ofertowego -  
w sytuacji polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych albo sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej, niezależnie od charakteru prawnego łączących go  
z nimi stosunków, 

c) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, 

d) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 
oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

3) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intern etowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy , przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – stanowiące załącznik nr 2 
do formularza ofertowego. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4) Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiaj ącego  przez 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 i 
określonych w pkt. 8 SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust.1, 5 i określonych w pkt. 8 SIWZ: 
a) odpis z wła ściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inform acji  

o działalno ści 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, 

b) aktualny wpis do rejestru działalno ści regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od wła ścicieli nieruchomo ści z terenu gminy 
Murowana Go ślina  (art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (.j. Dz. U. z 2018 poz. 1454), dokonanego przez 
Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, 

c) aktualne zezwolenie w formie decyzji na prowadzenie  działalno ści  
w zakresie transportu odpadów  (art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 701), wydane przez starostę właściwego ze 
względu na miejsce siedziby lub zamieszkania Wykonawcy, 
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d) wykazu usług wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
równie ż wykonywanych , w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, 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, oraz załączeniem 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. 

Wykaz powinien potwierdzać potwierdzający spełnienie warunku określonego 
postanowieniami pkt 8 1) b) (3) tiret pierwsze SIWZ (w przypadku wspólnego 
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie), 

e) dowody okre ślające czy wskazane w wykazie usługi zostały wykonane 
należycie , przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 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, 

f) wykaz narz ędzi, wyposa żenia zakładu lub urz ądzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją  
o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz winien zawierać informacje 
potwierdzające spełnienie warunku określonego postanowieniami pkt 8 1) b) (3) 
tiret drugie SIWZ, (w przypadku  wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny 
potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje), 

5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do 
formularza oferty. 

6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do oferty składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia. 

7) Ponadto Wykonawca wraz z ofert ą składa: 
a) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, 
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b) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 
oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego 
rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do oferty składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia. 

9) Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:  
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 3) lit. a) - 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości, 

b) dokumenty, o których mowa w ppkt 3) lit. a)  powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

c) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ppkt 3) lit. a), zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby,  

d) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 

10) Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym – jak wyżej - przez 
Wykonawcę. 

11) Dodatkowe informacje: 
a) zgodnie z treścią art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca, biorący udział  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do 
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw do 
wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące 
tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia  
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), 

b) zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1126) wykonawca może wskazać zamawiającemu, że oświadczenia i dokumenty,  
o których mowa w ppkt 4): 
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− dostępne są w formie elektronicznej pod określonymi adresatami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych; w takim 
przypadku zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane 
przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 

− znajdują się w posiadaniu zamawiającego (w szczególności oświadczeń lub 
dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 
ustawy Pzp); w takim przypadku zamawiający w celu potwierdzenia 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta  
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę  
Z WYKONAWCAMI 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku 
polskim, w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem 
posłańca lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2). 

2) Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty, formularza ofertowego, 
pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, 
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej oraz dowodów, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4) Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres elektroniczny 
podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez 
Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia 
lub informacji w sposób określony w pkt 3) oświadczy, iż ww. wiadomości nie 
otrzymał. 

5) Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres 
Zamawiającego. 

6) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych  
z postępowaniem jest: 
Ewa Wtorkowska  - kierownik Biura Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych,  
tel. +48 61 89 23 660, adres e-mail: zp@murowana-goslina.pl  

7) Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 
odpowiedzi na kierowane przez Wykonawców zapytania w sprawach wymagających 
zachowania pisemności. 

8) We wszystkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawca zobowiązany jest 
powoływać się na nr referencyjny sprawy : ZP.271.12.2019. 

11. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
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SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt. 1), lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu złożenia wniosku,  
o którym mowa w ppkt. 1). 

4) Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na własnej 
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ (http://bip.murowana-
goslina.pl/zamowienia_publiczne), udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni 
źródła zapytania. 

5) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia  zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej. Każda wprowadzona zmiana staje się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

6) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie zamawiającego. Zmiany są każdorazowo wiążące dla wykonawców. 

7) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia treści SIWZ. 
 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia 

wadium w wysokości 26 100,00 PLN, słownie PLN: dwadzieścia sześć tysięcy sto 
00/100. 

2) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania 
ofert. 

3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych 
przez Wykonawcę: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.110). 

4) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 
następujące elementy: 
a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (Wykonawcy), beneficjenta 

gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin ważności gwarancji, 
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e) nieodwołalne i bezwarunkowe na pierwsze i każde następne pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 
gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku 
wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 Prawa 
zamówień publicznych. 

5) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 
Zamawiającego: 
Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach O/Murowana Goślina  
nr 05 9044 0001 0020 0200 0156 0007 z dopiskiem „Wadium w przetargu – znak 
sprawy: ZP.271.12.2019”.  
Kopię przelewu należy załączyć do oferty. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie 
skuteczne, jeżeli do upływu terminu składania ofert  znajdzie się na rachunku 
bankowym Zamawiającego. 

6) W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, 
wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu przed upływem 
terminu składania ofert – w siedzibie Zamawiającego oryginału dokumentu oraz 
załączenia do oferty kopii oryginału poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

7) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania 
ofertą. 

8) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem poniższych 
ppkt. 9) i 10). 

9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3austawy Prawo zamówień 
publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co 
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 

10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana:  
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
11) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

13) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie ppktu 8), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium 
w terminie określonym przez zamawiającego. 

14) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
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pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert. 

3) Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może 
tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu  
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,  
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy 

dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski 
winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 
Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją 
wiążącą. 

3) Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.  
4) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy.  
5) Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 

pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do 
podpisania oferty. Osoba podpisująca ofertę składa oświadczenie dotyczące 
przedstawicielstwa.  

6) Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wyjątek stanowią 
oświadczenia stanowiące załączniki do formularza oferty, które winny być złożone w 
oryginale.  

7) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,  
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

8) Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub 
parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności 
każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie 
korektorem, itp. powinny być parafowane przez Wykonawcę. 

9) Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.  
10) Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularz oferty, 

oświadczenia) przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może 
przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać 
wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach. 

11) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
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postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były 
trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa 
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności.  

12) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
13) Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje 

alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  
14) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone 
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:  

……………………………………………………………………………………………………… 
Gmina Murowana Go ślina 

pl. Powstańców Wielkopolskich 9,  
62-095 Murowana Goślina 

                  nazwa (firma), adres Wykonawcy/pieczęć 

OFERTA 

złożona dla postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: 

„ Wykonywanie usług komunalnych polegaj ących na zimowym utrzymaniu dróg 
i utrzymaniu czysto ści na terenie Miasta i Gminy Murowana Go ślina ”.” 

Sygnatura zamówienia: ZP.271.12.2019 

Nie otwiera ć przed dniem ...................................... .........1 2019 r., godzina .......... 2 

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

15) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, 
poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone 
według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio 
oznakowanej dodatkowym dopiskiem „ZMIANA”. 
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania 
zmian, zostaną dołączone do oferty. 

16) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych 
zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi 
zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie 
będą otwierane. 

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

                                                 
1 Wykonawca wpisuje odpowiednią DATĘ otwarcia ofert, 
2 Wykonawca wpisuje odpowiednią GODZINĘ otwarcia ofert. 
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1) Termin składania ofert upływa 31 maja 2019 r.,  o godz. 10:00. Decydujące znaczenie 
dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

2) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Murowana 
Goślina , plac Powstańców Wlkp. 9, pokój nr 3 (kancelaria) . 

3) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy, zgodnie  
z art. 84 ust. 2 ustawy. 

4) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2019 r., o godz. 10:30 ,  
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Murowana Go ślina , plac Powstańców Wlkp. 9, 
pokój nr 13 (sala konferencyjna - I pi ętro) . 

16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  

1) Wykonawca jest zobowiązany podać w formularzu oferty jednostkowe ceny 
ryczałtowe wykonania przedmiotu zamówienia, które nie będą uzależnione od zmiany 
kursów walut obcych. Wiążąca dla Zamawiającego będzie cena brutto za wykonanie 
przedmiotu niniejszego zamówienia wpisana słownie. 

2) Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie 
polskiej. 

3) Cenę deklaruje się na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

4) Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

5) Wykonawca musi podać w ofercie wszystkie wymienione poniżej ryczałtowe ceny 
jednostkowe: 
C1 - cenę ryczałtową miesięcznego utrzymania dróg i utrzymania czystości na terenie 

miasta i gminy Murowana Goślina (dotyczy wykonywania usługi sprzątania 
całorocznego), w tym utrzymanie miejsc pamięci narodowej, oraz utrzymanie 
flag: narodowej, gminnych (2 szt.) i Unii Europejskiej na ratuszu (wymiana raz w 
miesiącu) 

C2 - cenę ryczałtową jednorazowego miesięcznego ręcznego sprzątania terenu wokół 
wiat przystankowych, placów, parkingów, chodników, ścieżek rowerowych, 
ciągów pieszych, wraz z wywozem śmieci pochodzących ze sprzątania, 

C3 - cenę za jednorazowe miesięczne mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie 
Murowanej Gośliny, 

C4 - cenę ryczałtową sprzątania pozimowego, 
C5 - cenę jednostkową całkowitego odśnieżania dróg, zgodnie ze standardem 

zimowego utrzymania dróg gminnych, 1 kilometra jezdni, 
C6 – cenę jednostkową posypywania drogi - zgodnie ze standardem zimowego 

utrzymania dróg, na odcinku 1 kilometra, 
C7 - cenę jednostkową całkowitego odśnieżania chodników - zgodnie ze standardem 

zimowego utrzymania, na odcinku 1 kilometra, 
C8 - cenę jednostkową całkowitego usuwania skutków gołoledzi na chodnikach - 

zgodnie ze standardem zimowego utrzymania, na odcinku 1 kilometra, 
C9 - cenę ryczałtową 1 godziny dyżurowania w niedzielę i święta w ramach „Akcji 

Zima”, 
C10 - cenę ryczałtową jednorazową likwidacji skutków zdarzenia losowego (opis 

przedmiotu zamówienia) w pasie drogowym,  
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C11 - cenę ryczałtową miesięczną za rozwieszenie i zdjęcie flag narodowych, 
gminnych, papieskich i solidarności oraz ich utrzymanie w okresach pomiędzy 
uroczystościami (opis przedmiotu zamówienia), 

C12 - cenę jednostkową całkowitego usunięcia i wywozu śniegu za 1 m3 (opis 
przedmiotu zamówienia), 

C13 - cenę jednorazowego sprzątania  placów zabaw (opis przedmiotu zamówienia). 
6) Przy obliczeniu podanych powyżej jednostkowych cen ryczałtowych należy 

uwzględnić następujące założenia: 
 

L.p. 
 

Cena Szacowana ilość 

Jednostek krotność 

1 cena ryczałtowa miesięcznego utrzymania dróg i 
utrzymania czystości na terenie miasta i gminy 
Murowana Goślina (dotyczy wykonywania usługi 
sprzątania całorocznego), w tym utrzymanie miejsc 
pamięci narodowej, oraz utrzymanie flag: 
narodowej, gminnych (2 szt.) i Unii Europejskiej na 
ratuszu (wymiana raz w miesiącu) 

1 miesiąc 12 

2 cena ryczałtowa jednorazowego miesięcznego 
ręcznego sprzątania terenu wokół wiat 
przystankowych, placów, parkingów, chodników, 
ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, wraz z 
wywozem śmieci pochodzących ze sprzątania 

60 331,02 m2 12 

3 cena za jednorazowe miesięczne mechaniczne 
oczyszczanie ulic na terenie Murowanej Gośliny 157,50 tys. m2 2 

4 cena ryczałtowa sprzątania pozimowego 14 dni 1 

5 cena jednostkowa całkowitego odśnieżania dróg, 
zgodnie ze standardem zimowego utrzymania dróg 
gminnych, 1 kilometra jezdni 

142,64 km 10 

6 cena jednostkowa posypywania drogi - zgodnie ze 
standardem zimowego utrzymania dróg, na odcinku 
1 kilometra 

142,64 km 10 

7 cena jednostkowa całkowitego odśnieżania 
chodników - zgodnie ze standardem zimowego 
utrzymania, na odcinku 1 kilometra 

24,91 km 10 

8 cena jednostkowa całkowitego usuwania skutków 
gołoledzi na chodnikach - zgodnie ze standardem 
zimowego utrzymania, na odcinku 1 kilometra 

24,91 km 15 

9 cena ryczałtowa 1 godziny dyżurowania  
w niedzielę i święta w ramach „Akcji Zima” 

4 godz. 15 

10 cena ryczałtowa jednorazowa likwidacji skutków 
zdarzenia losowego (opis przedmiotu zamówienia) 
w pasie drogowym  

1 12 

11 cena ryczałtowa miesięczna za rozwieszenie i 
zdjęcie flag narodowych, gminnych, papieskich i 
solidarności oraz ich utrzymanie w okresach 
pomiędzy uroczystościami (opis przedmiotu 
zamówienia) 

święto 9 

12 cena jednostkowa całkowitego usunięcia i wywozu 
śniegu za 1 m3 (opis przedmiotu zamówienia) 

z założeniem 
300m3 śniegu 

1 

13 cena jednorazowego sprzątania  placów zabaw 
(opis przedmiotu zamówienia) 

1 4 
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Podane w powyższej tabeli ilości (jednostki) służą wyłącznie do porównania ofert pod 
względem stopnia spełnienia kryterium ceny. 

Wyliczenie faktycznej wartości usługi w okresach miesięcznych nastąpi na podstawie 
rzeczywistego zakresu wykonanej usługi. 

7) Z uwagi na możliwą różnorodność warunków pogodowych, a tym samym dużą 
rozpiętość zastosowania poszczególnych cen, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do uruchomienia prac opisanych cenami jednostkowymi w krotności zmiennej, tj. 
innej niż oszacowana w zakresie określonym w powyższym punkcie 6), pod 
warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 
Zamawiającego określonej w umowie. 

8) Szczegółowy sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, 
określony został we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9) Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 
zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo 
szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. W razie wątpliwości  
wykonawca może wnieść o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy.  

10) Zaoferowana ceny ryczałtowe wykonywania przedmiotu zamówienia muszą 
uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, 
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług VAT. 

11) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje zamawiającego czy wybór oferty 
będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, której dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 
do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku. 

12) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERIÓW  
I SPOSOBU OCENY OFERT 

1) Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

2) Maksymalna liczba punktów w kryteriach równa jest określonej wadze kryterium  
w %. 

3) Zamawiający wybierze ofertę kierując się następującymi kryteriami wyboru:   

a) Kryterium 1 – cena: 

cena oferty brutto – 60% , na którą składają się następujące podkryteria cenowe: 

K
ry

te
riu

m
 –

C
E

N
A

 

nr Podkryterium 
Waga 

(znaczenie) 

1 

C1: cena ryczałtowa miesięcznego utrzymania dróg i utrzymania 
czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina (dotyczy 
wykonywania usługi sprzątania całorocznego), w tym utrzymanie miejsc 
pamięci narodowej, oraz utrzymanie flag: narodowej, gminnych (2 szt.) i 
Unii Europejskiej na ratuszu (wymiana raz w miesiącu) 

17% 

2 

C2: cena ryczałtowa jednorazowego miesięcznego ręcznego sprzątania 
terenu wokół wiat przystankowych, placów, parkingów, chodników, 
ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, wraz z wywozem śmieci 
pochodzących ze sprzątania 

12% 
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pkt60
C

C
P

X

min ×= x waga 

3 
C3: cena za jednorazowe miesięczne mechaniczne oczyszczanie ulic na 
terenie Murowanej Gośliny 1% 

4 C4: cena ryczałtowa sprzątania pozimowego 4% 

5 
C5: cena jednostkowa całkowitego odśnieżania dróg, zgodnie ze 
standardem zimowego utrzymania dróg gminnych, 1 kilometra jezdni 14% 

6 
C6: cena jednostkowa posypywania drogi - zgodnie ze standardem 
zimowego utrzymania dróg, na odcinku 1 kilometra 37% 

7 
C7:   cena jednostkowa całkowitego odśnieżania chodników - zgodnie ze 
standardem zimowego utrzymania, na odcinku 1 kilometra 2% 

8 
C8: cena jednostkowa całkowitego usuwania skutków gołoledzi na 
chodnikach - zgodnie ze standardem zimowego utrzymania, na odcinku 
1 kilometra 

6% 

9 C9: cena ryczałtowa 1 godziny dyżurowania w niedzielę i święta  
w ramach „Akcji Zima” 1% 

10 C10: cena ryczałtowa jednorazowa likwidacji skutków zdarzenia 
losowego (opis przedmiotu zamówienia) w pasie drogowym 

1% 

11 
C11: cena ryczałtowa miesięczna za rozwieszenie i zdjęcie flag 
narodowych, gminnych, papieskich i solidarności oraz ich utrzymanie w 
okresach pomiędzy uroczystościami (opis przedmiotu zamówienia) 

3% 

12 C12: cena jednostkowa całkowitego usunięcia i wywozu śniegu za 1 m3 

(opis przedmiotu zamówienia) 
1% 

13 C13: cena jednorazowego sprzątania  placów zabaw (opis przedmiotu 
zamówienia) 1% 

  Suma 100% 

Punkty przyznawane za każde z ww. podkryterium będą liczone wg następującego 
wzoru: 

 

  

P – liczba punktów za kryterium „cena brutto”, 

C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, 

C x – cena oferty badanej. 

Suma punktów w kryterium cena zostanie obliczona wg poniższego wzoru:  

P of = P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7+P8+P9+P10 +P11 +P12 +P13  

gdzie: 

P of  – liczba punktów zdobytych przez ofertę ocenianą w kryterium 1 

P1…13 – liczba punktów, jaką uzyskała oferta w zakresie każdego  
             z wymienionych w powyższej tabeli podkryteriów (od nr 1 do nr 13) 

b) Kryterium 2 – czas przyst ąpienia do likwidacji zdarzenia losowego od chwili 
zgłoszenia przez Zamawiaj ącego – 20%. 

Maksymalny czas przyst ąpienia do likwidacji zdarzenia losowego od chwili 
zgłoszenia przez Zamawiaj ącego wynosi 120 minut.  
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pkt20
T

T
T

X

min ×=

 

T – liczba punktów za kryterium czas przystąpienia do likwidacji zdarzenia 
losowego od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego, 

T min – najkrótszy czas przystąpienia do likwidacji zdarzenia losowego od chwili 
zgłoszenia przez Zamawiającego wynikający ze złożonych ofert, 

TX – czas przystąpienia do likwidacji zdarzenia losowego od chwili zgłoszenia 
przez Zamawiającego oferty badanej. 

c) Kryterium 3 – czas zako ńczenia prac zwi ązanych z likwidacj ą zdarzenia 
losowego od momentu podj ęcia prac – 20%. 

Maksymalny czas zako ńczenia prac zwi ązanych z likwidacj ą zdarzenia 
losowego od momentu podj ęcia prac wynosi 120 minut. 
 

pkt20
T

T
T

X

min ×=
 

T - liczba punktów za kryterium czas zakończenia prac związanych z likwidacją 
zdarzenia losowego od momentu podjęcia prac, 

T min - najkrótszy czas zakończenia prac związanych z likwidacją zdarzenia 
losowego od momentu podjęcia prac wynikający ze złożonych ofert, 
TX - czas zakończenia prac związanych z likwidacją zdarzenia losowego od 
momentu podjęcia prac oferty badanej. 

4) Oferta, której suma punktów z poszczególnych kryteriów będzie najwyższa zostanie 
uznana za ofertę najwyżej ocenioną.  

5) Obliczenia punktów dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6) Zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 3a ustawy jeżeli złożono ofertę, której wybór 
prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej 
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 
tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

7) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o 
takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 
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18. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA 
PUBLICZNEGO 

1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

2) Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane 
w art. 93 Ustawy. 

3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku 
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących funkcjonalności 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) unieważnieniu postępowania, 

4) Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informacje o wyborze oferty lub 
unieważnieniu postępowania. 

5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy. 

6) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na 
wnoszenie odwołania. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający 
powiadomi wybranego wykonawcę. 

7) Przed podpisaniem umowy wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia 
należytego. 

8) Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 
umowy lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli 
wymagane), Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia 
warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 
spośród pozostałych ofert, chyba, że zajdą przesłanki do unieważnienia 
postępowania. 

9) Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy, jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka określać ma między innymi 
sposób reprezentowania wykonawców występujących wspólnie oraz zakres i rodzaj 
odpowiedzialności poszczególnych wykonawców za wykonanie zamówienia. 

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń  
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z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady. 

2) Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
przed podpisaniem umowy. 

3) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej  
w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 3% 
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego określonej  
w umowie. 

4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:  
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

5) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie poręczenia lub 
gwarancji winno  zawierać następujące elementy:  
a) nazwa wykonawcy, beneficjenta (Zamawiającego), gwaranta oraz wskazanie ich 

siedzib, 
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin ważności gwarancji: 
e) termin ważności musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy 

oraz 30 dni po jego zakończeniu, 
f) termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi 

obejmować cały okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu. 
6) Do gwarancji (poręczenia) należy dołączyć na piśmie dokumenty, z których wynika 

stosowne upoważnienie (upełnomocnienie) w postaci oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania 
oświadczeń woli w imieniu Gwaranta (poręczyciela), bądź uwierzytelniona przez 
notariusza. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego 
identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i 
nazwiska).  

7) Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie 
Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, 
na każde pierwsze, pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie  
14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać 
zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), o konieczności potwierdzenia podpisów 
Zamawiającego na pisemne wezwanie do zapłaty przez bank prowadzący rachunek 
Zamawiającego. 

8) Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że 
odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest 
wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objętej gwarancją 
(poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta 
(poręczyciela). 

9) Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji, należy uzyskać od Zamawiającego 
akceptację jej treści. 

10) W przypadku przedłożenia poręczenia lub gwarancji nie zawierającej wymienionych 
wyżej elementów bądź posiadającej jakiekolwiek zastrzeżenia, Zamawiający uzna, 
że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na  rachunek 
bankowy Zamawiającego. 
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12) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

13) Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.  

14) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądzu, 
zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa wyżej następuje nie 
później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

15) Zasady dotyczące zmiany formy, terminów wniesienia oraz zwrotu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 

20. PODWYKONAWCY 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim 
przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania 
przez wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znane). Wskazanie niniejszego 
nastąpi w pkt 3 formularza ofertowego. 

2) Zamawiający nie zastrzega  osobistego obowiązku wykonania przez wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

3) W zakresie nieregulowanym przez Zamawiającego stosuje się odpowiednie przepisy 
Ustawy dotyczące podwykonawstwa, jak również odpowiednie regulacje Kodeksu 
Cywilnego. 

21. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG O 

1) Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 
2) Akceptacja treści wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia następuje 

poprzez podpisanie przez Wykonawcę oświadczenia zawartego w treści formularza 
ofertowego.  

3) Postanowienia umowy nie podlegają negocjacjom po upływie terminu składania ofert  
i nie mogą być wówczas zmieniane lub uzupełniane. Przyjęcie przez Wykonawcę 
postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty. 

4) Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy muszą nastąpić pisemnie, za zgodą 
stron. 

5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 

a) Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie 
pisemnie, za zgodą obu Stron i w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 
Prawa zamówień publicznych, zmiany mogą dot.: 

− przedmiotu zamówienia w zakresie terminu realizacji poszczególnych zadań 
określonych w opisie przedmiotu zamówienia, 

− cen umownych w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT,  
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− terminu wykonania poszczególnych prac w związku z niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi (poniżej -5°C) zmiana terminu (o ilość dni z 
niekorzystnymi warunkami) wykonania sprzątania pozimowego. 

b) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych: 

− zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 
(np. zmiana nr rachunku bankowego); 

− zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów 
między Stronami. 

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki 
ochrony prawnej określone przepisami niniejszej ustawy (Dział VI Ustawy). 

23. INFORMACJE DODATKOWE 

1) Zamawiający nie przewiduje:  

a) zawarcia umowy ramowej;  

b) rozliczeń w walucie obcej; 

c) przeprowadzenia aukcji elektronicznej; 

d) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty 
własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 
postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty 
poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu 
względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 

2) Udostępnianie dokumentacji postępowania: 

a) protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu 
udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 
postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia;  

b) Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek; 

c) nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później 
niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane; 

d) udostępnianie dokumentacji postępowania odbywać się będzie wg poniższych 
zasad: 

(1) nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku, 

(1) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

(2) w przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, 
jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych 
dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności 
z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający 
informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one 
udostępnione; 
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(3) bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub 
załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może 
samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków 
technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

(4) zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. 
W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem 
sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający 
udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż 
odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej 
oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych 
warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania. 

24. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWI ĄZANYM  
Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1) Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta  

i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana 
Goślina; 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miasta i Gminy, plac 
Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: 

inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl; 
3) Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1  

lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Wykonywanie usług komunalnych polegaj ących na zimowym 
utrzymaniu dróg i utrzymaniu czysto ści na terenie Miasta i Gminy Murowana 
Goślina” , oznaczonego nr referencyjnym sprawy: ZP.271.12.2019, prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonym; 

4) odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 
ust. 3 Prawa zamówień publicznych;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 
14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 673, z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa; 

6) obowiązek podania przez Pani/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana/ Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym  
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  
z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada/posiadają Pani/Pan/Państwo: 
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a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 
Pani/Pana/Państwa dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa danych 
osobowych*; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO**;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa 
dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu/Państwu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

* Wyjaśnienie:  skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub  
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO SIWZ: 

1. załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia, 
2. załącznik nr 2– projekt umowy, 
3. załącznik nr 3 – formularz oferty z załącznikami: 

1) załącznik nr 1 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz  
o braku wykluczenia, 

2) załącznik nr 2 – oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej, 
3) załącznik nr 3 – zobowiązanie o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia. 

Zatwierdzenie SIWZ dokonane przez komisję przetargową: 

Przewodniczący komisji: Podpis 

 

Ewa Wtorkowska 

 

 

 /-/ Ewa Wtorkowska 

 

Sekretarz:  

 

Katarzyna Karpi ńska 

 

 

 

Członkowie komisji:  

 

Anna Szóstak-Jarnut 
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/-/ Anna Szóstak-Jarnut 

 

 

Ewa Marchlewska  

 

 

 

 

Izabela Stefa ńska 

 

/-/ Izabela Stefańska 

 

 

Anna Wieczorek 

 

 

 

 


