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Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Świlcza zwana dalej „Zamawiającym”
Świlcza 168, 36-072 Świlcza
NIP: 517-00-45-613, REGON: 690582140
nr telefonu: +(48) 17 8670100, +(48) 17 8670135
Godziny urzędowania Urzędu Gminy Świlcza:
poniedziałek w godz. 7:30-17:30, od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:00
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Adres poczty elektronicznej: przetargi@swilcza.com.pl
Strona internetowa: www.bip.swilcza.com.pl
Adres strony internetowej na której dostępna jest Platforma zakupowa:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza
1.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz aktów wykonawczych
wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ
zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza
1.3. Wartość zamówienia.
Wartość zamówienia jest wyższa od kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych w odniesieniu do dostaw i usług.
1.4. Słownik.
Użyte w niniejszej SIWZ (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:
1) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843),
2) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
3) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany
w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ,
4) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
którego dotyczy niniejsza SIWZ,
5) „Zamawiający” – Gmina Świlcza,
6) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży
ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w
sprawie wykonania Zamówienia.
7) „JEDZ” – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia sporządzony zgodnie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
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z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.
8) „Środki komunikacji elektronicznej” – należy przez to rozumieć środki
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r.
poz. 650),
9) „Platforma zakupowa” – należy przez to rozumieć system do prowadzenia
postępowań regulaminowych oraz zgodnie z Pzp pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilczaa
Wszystkie pozostałe pojęcia, jeżeli z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego
należy interpretować w pierwszej kolejności zgodnie z ich rozumieniem przyjętym
w ustawie Pzp.
1.5. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę
zgodnie z jej wymaganiami.

Rozdział 2
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
2.1. Postępowanie oznaczone jest znakiem: RGI.271.26.2020
2.2. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się
na wyżej podane oznaczenie.

Rozdział 3
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest z własnych środków.

Rozdział 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1.

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
Gminy Świlcza w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 zadania, niestanowiące jednak
odrębnych części zamówienia i obejmuje łącznie następujące rodzaje odpadów:
Lp.

Rodzaj odpadu

1

Odpady komunalne zmieszane

2

Odpady opakowaniowe z papieru i tektury oraz papier i
tekturę
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
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3

Opakowania z metali i metale

4

Odpady z tworzyw sztucznych i opakowań
wielomateriałowych

5

Odpady ulegające biodegradacji

6

Odpady niebezpieczne

7

Przeterminowane leki

8

Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe)

9

Zużyte baterie, akumulatory i żarówki

10

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

11

Meble i odpady wielkogabarytowe

12

Odpady budowlano-rozbiórkowe

13

Zużyte opony

14

Opakowania ze szkła i szkło

15

Odpady z tekstyliów i odzież

16

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach popiół

Zadanie 1
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza wraz
z wyposażeniem wszystkich zgłoszonych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia
odpadów selektywnie zbieranych – z wyjątkiem worka koloru popielatego
przeznaczonego na popiół pochodzący z instalacji domowego ogrzewania, w który
Właściciel wyposaża się we własnym zakresie u Wykonawcy. Cena worka obejmuje
koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadu. Worki do
gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych to również pojemniki.
Bezpośrednio z nieruchomości odbierane będą następujące rodzaje odpadów:
1) odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) o kodzie 20 03 01;
2) odpady komunalne segregowane z podziałem na następujące frakcje:
 odpady opakowaniowe ze szkła o kodzie 15 01 07;
 zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06, tj. metal, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe;
 opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01;
 odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 (tzw. bioodpady) w ilości nie
większej niż 4 worki 120l w dniu odbioru z posesji;
 odpady komunalne niewymienione w innych grupach – popiół – o kodzie 20 01
99 – wyłącznie w workach zakupionych u Wykonawcy, cena worka obejmuje
koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadu;
Odbiór odpadów komunalnych będzie się odbywał z następującą częstotliwością:
 odpady komunalne zmieszane – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie;
 odpady opakowaniowe szklane – nie rzadziej 1 niż raz w miesiącu;
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
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odpady opakowaniowe tj. metal, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie;
odpady opakowaniowe z papieru i tektury – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;
bioodpady – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie;
popiół - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc;
odpady niebezpieczne zbierane selektywnie w strumieniu odpadów
komunalnych takich jak: przeterminowane leki (wykaz punktów zbiórki
stanowi załącznik Nr 7 niniejszej SWIZ), zużyte baterie i akumulatory (wykaz
punktów zbiórki stanowi załącznik Nr 8 niniejszej SWIZ) – po zgłoszeniu
przez Zamawiającego.

Pojemności poszczególnych pojemników:
dla nieruchomości zamieszkałych:
 odpady komunalne zmieszane – pojemniki 120l, 240l lub 1100l;
 odpady opakowaniowe szklane – pojemniki 120l, 240l
 odpady opakowaniowe tj.
metal, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe – pojemniki 120l, 240l
 odpady opakowaniowe z papieru i tektury – pojemniki 120l, 240l
 bioodpady – pojemniki 120l, 240l
Oznaczenie kolorystyczne poszczególnych pojemników:
 odpady komunalne zmieszane – kolor czarny;
 odpady opakowaniowe szklane – kolor zielony
 odpady opakowaniowe tj. metal, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe – kolor żółty
 bioodpady, odpady zielone – kolor brązowy.
 popiół – kolor popielaty
 papier i tektura – kolor niebieski
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojemniki na odpady komunalne selektywnie
zbierane (z wyjątkiem worka koloru popielatego przeznaczonego na popiół) i dostarczyć
je na adres nieruchomości wskazanych w wykazie nieruchomości na czas realizacji
przedmiotowego zamówienia, bez dodatkowych opłat ze strony właściciela
nieruchomości. Worki powinny być oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych w
nich odpadów, nazwą, adresem i numerem telefonu Wykonawcy. Dostarczenie
pojemników
na
adresy
nieruchomości
powinno
nastąpić
najpóźniej
w terminie 7 dni od momentu otrzymania przez Wykonawcę szczegółowego wykazu
nieruchomości.
Szczegółowy wykaz nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne, które
należy wyposażyć w pojemniki na odpady selektywnie zbierane, zostanie dostarczony
Wykonawcy najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy w przypadku
właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Jednocześnie, w czasie trwania umowy
Zamawiający będzie sukcesywnie przekazywał wykazy nieruchomości Wykonawcy w
miarę otrzymywanych nowych deklaracji od właścicieli nieruchomości.
Szacunkowe ilości pojemników, które Wykonawca powinien zabezpieczyć przed
przystąpieniem do realizacji zadania, określa poniższa tabela:
Rodzaj odpadu

Rodzaj
pojemnika

Szacowana ilość
pojemników

Nieruchomości zamieszkałe – gospodarstwa domowe
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
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Odpady opakowaniowe ze
szkła

120l

4510

Zmieszane odpady
opakowaniowe

120l

4510

Bioodpady

120l

2210

Papier i tektura

120l

4510

Razem

15740

Dane przedstawione w tabeli mają charakter szacunkowy. Podane ilości mogą ulec
zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z uwzględnieniem migracji
ludności oraz budowy nowych nieruchomości.
Przewidywana ilość odpadów komunalnych do odbioru, transportu i zagospodarowania
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania 1, opracowana na podstawie
danych od firm odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych w latach 2015-2020, przedstawia się następująco:
ODPADY SEGREGOWANE
Kod
odebranych
odpadów
Nazwa
komunalnyc
h
15 01 07,
Opakowania ze
20 01 02
szkła, szkło
Opakowania z
15 01 02
tworzyw
sztucznych
Inne frakcje
zbierane w
20 01 99
sposób
selektywny POPIÓŁ
Zmieszane
15 01 06
odpady
opakowaniowe
Opakowania z
15 01 04
metalu
Zużyte
urządzenia
20 01 36
eklektyczne i
elektroniczne
Odpady
20 03 07
wielkogabaryto
we

ROK
2015

ROK
2016

ROK
2017

ROK
2018

ROK
2019

ROK
2020
I
półrocze

208,07

305,36

243,41

248,53

282,45

168,98

2,4

4,60

-

-

15,08

-

78,79

367,35

199,95

294,17

252,78

-

343,83

583,24

293,26

330,37

401,78

266,973

16,14

-

47,6

-

-

-

3,27

1,21

26,07

2,03

11,64

19,121

133,66

213,88

221,08

71,25

189,921 133,95
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Odpadowe
19,71
opony
Odpady
20 02 01
biodegradowal 31,75
ne
Opakowania z
15 01 01
papieru i
tektury
RAZEM:
787,89
16 01 03

14,13

7,560

22,32

33,92

18,64

209,56

20

36,28

43,80

154,06

8,22

0,8

1670,771

974,20

1071,96

1248,47 849,654

ODPADY NIESEGRGOWANE
Kod
odebranych
odpadów
komunalnyc
h
20 03 01

Nazwa

ROK
2015

ROK
2016

ROK
2017

Niesegregowan
e odpady
1723,64 1807,92 1296,73
komunalne

ROK
2018

ROK
2019

1321,07

1734,22

ROK
2020
I
półrocze
766,88

System odbierania odpadów komunalnych, częstotliwości odbioru, kolory pojemników
oraz ich pojemności będzie funkcjonował zgodnie z:


Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Świlcza stanowiący
załącznik Nr 9 do niniejszej SWIZ,



Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej SWIZ

Zadanie 2
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie,
gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
zlokalizowanym na terenie Gminy Świlcza wraz z wyposażeniem w odpowiednie
pojemniki do gromadzenia odpadów.
W celu realizacji zadania nr 2 zostanie zawarta z Wykonawcą odpłatna umowa dzierżawy
w formie aktu notarialnego w trybie art. 41b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. z 2019 r. poz. 701) na wydzieloną część działki nr 4849/1 w miejscowości Świlcza,
gmina Świlcza, obejmującą obszar 0,1953 ha, na której utworzony jest PSZOK Gminy
Świlcza. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas realizacji umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia wszystkich formalności niezbędnych do
prowadzenia na terenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
segregowanych objętych przedmiotem zamówienia.
Prowadzenie działalności PSZOK poprzez m.in.: obsługę mieszkańców w terminach
i godzinach podanych przez Zamawiającego, ewidencjonowanie zebranych odpadów
komunalnych, dbałość o czystość i porządek PSZOK.
Z wyżej wymienionego punktu odbierane będą następujące rodzaje odpadów:
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zużyte baterie i akumulatory;
papier;
metal;
tworzywo sztuczne;
opakowania ze szkła i szkło (szyby okienne i lustra);
opakowania wielomateriałowe;
bioodpady;
odpady niebezpieczne;
przeterminowane leki i chemikalia;
odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w
formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczególności igieł i strzykawek;
zużyte baterie, akumulatory i żarówki;
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
meble i odpady wielkogabarytowe;
odpady budowlane i rozbiórkowe;
zużyte opony;
tekstylia i odzież;
popiół pochodzący z instalacji domowego ogrzewania – wyłącznie w workach
zakupionych u Wykonawcy.

Zebrane odpady wymienione powyżej będą odbierane z częstotliwością uzależnioną od
stopnia zapełnienia pojemników, na zgłoszenie, z terminem odbioru 7 dni
kalendarzowych od dnia zgłoszenia.
Wykonawca ma obowiązek wyposażyć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w odpowiednie pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów.
Kontenery powinny mieć dostosowaną wysokość do charakteru przetrzymywanych
w nich odpadów tj. kontenery przeznaczone na bioodpady i odpady budowlanorozbiórkowe powinny być niższe z uwagi na trudności z przeładunkiem do nich odpadów
przez mieszkańców. Przewidywana ilość odpadów do odbioru, transportu i
zagospodarowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania 2 opracowana
na podstawie danych z ewidencji przyjęć PSZOK, przedstawia się następująco:

Lp.

1

Rodzaj odpadu

Zmieszane
odpady
opakowaniowe

Ilość
Ilość
Ilość
Ilość
odpadów odpadów odpadów
odpadów
Kod
w roku
w roku
w roku
w roku
odpadu
2017
2018
2019
2016
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
15 01
06

3,64

5,56

93,11
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Ilość
Odpadów
wI
półroczu
2020
[Mg]
-
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2

Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne inne
niż wymienione w
20 02 21, 20 01
23, 20 01 35

3

20 01
36

-

Odpady
wielkogabarytowe

20 03
07

94

4

Zużyte opony

16 01
03

13,39

5

Odpady
budowlano –
rozbiórkowe

grupa
17

57,50

6

Popiół

20 01
99

12

6,89

53,92

135,10

7,56

34,96

7,78

62,01

-

-

2,47

23,94

31,753

370,53

221,08

137,25

18,64

241,68

83,46

-

-

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji mieszkańców oddających
odpady do PSZOK oraz jej miesięcznej aktualizacji. Wykonawca jest zobowiązany do
prowadzenia bieżącej ilościowej ewidencji odpadów trafiających na PSZOK
i przekazywania kopii dokumentacji Zamawiającemu.
4.2.

Lp.
A
1.
2.
2a
2b
2c
2d
2e
2f
2g
2h
2i
2j
2k

Szacunkowe ilosci do odebrania i zagospodarowania odpadów komunalnych –
zmieszanych i segregowanych:

Zakres zamówienia
B
Niesegregowane odpady komunalne**
Odpady segregowane
Opakowania z papieru i tektury, papier i tektura
Zmieszane odpady opakowaniowe (tworzywa sztuczne,
odpady wielomateriałowe i metal)
Opakowania ze szkła, szkło
Odpady ulegające biodegradacji
Odpady niebezpieczne np. świetlówki
Przeterminowane leki oraz chemikalia
Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, w
szczególności igły i strzykawki
Zużyte baterie i akumulatory
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Meble i odpady wielkogabarytowe
Odpady budowlane i rozbiórkowe
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Ilość odpadów
w Mg *
C
1667,40
xxx
14
445,83
300,95
131,90
0,10
0,05
0,05
0,50
20,50
289,97
62
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2l
2m

Zużyte opony
Odpady tekstyliów i odzieży

35,04
0,50

*Zamawiający zaznacza, że wartości ujęte w kalkulacji stanowią jedynie prognozę przewidywanych
zamówień i służą do ustalenia i porównania ceny ofert i mogą różnić się od rzeczywistego zapotrzebowania
** Odbiór odpadów wystawionych przed posesjami i PSZOK

4.3.

Szacunkowa ilość dostawy worków i udostępnienia pojemników na odpady
komunalne w okresie realizacji zamówienia (łącznie za 12 miesięcy)
Ilość
Lp.
Rodzaj
Worków/pojemników
w szt. *
A
B
C
1.
Worki na odpady
380 000
2.
Udostepnienie pojemników 1100l na odpady
6
zmieszane i segregowane**

* Zamawiający zaznacza, że wartości ujęte w kalkulacji stanowią jedynie prognozę
zamówień

przewidywanych

4.4.

Przedsiębiorca będzie odbierał z terenu nieruchomości popioły pochodzące z
instalacji domowego ogrzewania w worku koloru popielatego, o pojemności 120 l,
opatrzonym nadrukiem zawierającym informację o rodzaju odpadu, do
gromadzenia którego jest przeznaczony, który udostępnia właścicielowi za
odpłatnością uwzględniającą koszt odbioru i zagospodarowania tego odpadu.
Odbiór z terenu nieruchomości będzie odbywał się na warunkach uzgodnionych
wzajemnie między przedsiębiorcą odbierającym odpady a właścicielem
nieruchomości. Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest podać
cenę jednostkową za odbiór z terenu nieruchomości popiołu pochodzącego z
instalacji domowego ogrzewania w worku koloru popielatego, o pojemności 120 l,
opatrzonego nadrukiem zawierającym informację o rodzaju odpadu, do
gromadzenia którego jest przeznaczony, który udostępni właścicielowi za
odpłatnością uwzględniającą koszt odbioru i zagospodarowania tego odpadu.
Szacunkowa ilość popiołu 252,78 Mg

4.5.

Informacje dodatkowe istotne z punktu widzenia zamówienia:
Charakterystyka gminy Świlcza :
1. Powierzchnia Gminy Świlcza wynosi 10 819 ha.
2. Liczba zameldowanych mieszkańców gminy wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
wynosi 15 882 mieszkańców.
3. Szacunkowa liczba budynków zamieszkanych w gminie wynosi 4510
4. Poszczególne sołectwa w Gminie Świlcza, a szczególnie ich centra
charakteryzują się zwartą zabudową zlokalizowaną wzdłuż ciągów
drogowych, ale występuje także zabudowa rozproszona.
5. Zaleca się dokonanie wizji terenowej celem zapoznania się z układem dróg,
charakterystyką i specyfiką przestrzenną poszczególnych miejscowości w celu
należytego przygotowania oferty.
Drogi
Przez Gminę Świlcza przebiega około 60 km dróg publicznych. Sieć dróg
publicznych stanowi załącznik nr 11 do niniejszej SWIZ.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
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Nieruchomości zamieszkałe

4.6.

1.

Do nieruchomości zamieszkałych zalicza się wszystkie nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, tj. gospodarstwa domowe.

2.

Liczba gospodarstw domowych, ustalonych na podstawie dotychczas
złożonych deklaracji wynosi ok. 4553.

3.

Wykaz sołectw wraz z szacunkową liczbą nieruchomości stanowi załącznik nr
12 do SIWZ. Liczba gospodarstw domowych nie jest równa liczbie
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Świlcza.

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

4.6.1. W zakresie wyposażania nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne
zbierane w sposób selektywny
1) Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia dostarczy
nieodpłatnie, w ramach umowy z Zamawiającym, właścicielom nieruchomości
zamieszkałych (zgodnie z wykazem) komplet worków do segregowania
odpadów komunalnych z wyjątkiem worka koloru popielatego
przeznaczonego na popiół, zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Świlcza,
stanowiącymi załączniki Nr 9, 10 (sposób i regulamin) niniejszego SWIZ,
2) Wykonawca będzie na bieżąco wyposażał właścicieli nieruchomości w worki
w takiej ilości i takiego rodzaju w jakim odbierze wysegregowane odpady - z
wyjątkiem worka koloru popielatego przeznaczonego na popiół oraz worka
koloru brązowego przeznaczonego na bioodpady - max 4 sztuki. W przypadku
nowych nieruchomości jeżeli pojawią się w trakcie realizacji zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie
worki zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia
zgłoszenia.
3) Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia wyposaży
nieodpłatnie, w ramach umowy z Zamawiającym, zabudowę wielorodzinną w
Bratkowicach - nr nieruchomości 824 – zarządzaną przez wspólnotę
mieszkaniową w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych i selektywnie
zbieranych o pojemności zabezpieczającej potrzeby tej nieruchomości.
4.6.2. W zakresie odbierania odpadów komunalnych
zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych:

Wykonawca

jest

1) z nieruchomości zamieszkałych:
a) odpady komunalne zmieszane – w każdej ilości, nie rzadziej niż 1 raz na dwa
tygodnie;
b) odpady komunalne zbierane selektywnie obejmujące następujące frakcje:
metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,
nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie;
c) odpady komunalne ulegające biodegradacji i zielone – w ilości do 4 worków
120l, nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie;
d) odpady komunalne zbierane selektywnie obejmujące następujące frakcje:
szkło i papier – w każdej ilości nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;
e) popiół – w każdej ilości, wyłącznie w workach zakupionych u Wykonawcy,
nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc;

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
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2) z PSZOK
a) odpady zebrane w sposób selektywny po zapełnieniu pojemników i
kontenerów przeznaczonych na odpowiednie frakcje,
3) z punktów zbiórki przeterminowanych leków oraz punktu zbiórki zużytych
baterii
a) po zgłoszeniu przez Zamawiającego
4) monitorowanie obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz niezwłoczne
informowanie Zamawiającego o nieprawidłowej segregacji odpadów wraz
z wykonaniem dokumentacji fotograficznej potwierdzającej zaistnienie
zdarzenia,
5) odbieranie każdej ilości odpadów znajdującej się w pojemniku, bez względu na
stopień jego zapełnienia.
4.6.3. W zakresie transportu odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany
jest do odbierania odpadów komunalnych:
1) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów w
sposób wykluczający mieszanie odpadów,
2) pojazdami umożliwiającymi dotarcie do gospodarstw położonych zarówno przy
drogach publicznych jak i wewnętrznych, niezależnie od utrudnień
spowodowanych remontami dróg, zmianą organizacji ruchu itp. W takich
przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów
realizacji umowy. W przypadku, gdy dojazd do nieruchomości z przyczyn
prawnych lub technicznych jest zupełnie niemożliwy Wykonawca odbierze
odpady z miejsca odbioru uzgodnionego wcześniej z właścicielem.
3) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający
utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do zapobiegania
wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania
odbioru.
4) odpady będą odbierane od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do
18:00.
5) pojazdy i urządzenia muszą być poddane myciu i dezynfekcji z częstotliwością
gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego,
6) pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą
firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady
komunalne,
7) pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie
pozycjonowania
satelitarnego
umożliwiające
trwałe
zapisywanie,
przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach
postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów
umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego
8) pojazdy powinny być wyposażone w narzędzia umożliwiające sprzątanie terenu
po opróżnieniu pojemników oraz w posiadać na wyposażeniu kamerę lub
aparat fotograficzny, które umożliwią monitorowanie i kontrolę segregacji
odpadów komunalnych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
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4.6.4. W zakresie zagospodarowania odpadów, Wykonawca jest zobowiązany do:
1) Prawidłowego gospodarowania odebranymi odpadami zgodnie z przepisami
obowiązującymi w tym zakresie. Wszystkie odpady zebrane z terenu Gminy
Świlcza Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz „Planem Gospodarki Odpadami dla
Województwa Podkarpackiego”.
2) Przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania
Odpadów Komunalnych właściwej dla regionu centralnego lub, w szczególnych
przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu zgodnie
z uchwałą:
 nr XLI/716/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 sierpnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022,
 nr LIII/904/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia
2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Podkarpackiego 2022,
 nr LV/915/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 czerwca
2018 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022,
 nr LX/952/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 4 września
2018 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022,
 nr LX/984/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29
października 2018 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie
wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego
2022.
 Uchwała nr VI/105/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25
marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie
wykonania Planu Gospodarki Odpadami
dla Województwa
Podkarpackiego 2022.
 Uchwała nr VIII/131/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
27 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie
wykonania Planu Gospodarki Odpadami
dla Województwa
Podkarpackiego 2022.
3) Przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji
odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o
której mowa w art. 17 i 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
4) Uzyskania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w poszczególnych latach
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
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zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w
sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji (stan prawny na 30.06.2019r.).
5) Uzyskania:
 poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
 poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
w poszczególnych latach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych (stan prawny na 30.06.2019r.).
4.6.5. W zakresie sprawozdawczości:
1) Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z
realizacji przedmiotu zamówienia tj.:
a) miesięczne raporty odebranych odpadów komunalnych zmieszanych, które
stanowić będą załącznik do faktury za dany miesiąc,
b) miesięczne raporty odebranych odpadów segregowanych , które stanowić będą
załącznik do faktury za dany miesiąc,
c) miesięczny raport z odebranych odpadów w PSZOK, który stanowił będzie
załącznik do faktury za dany miesiąc,
2) Raporty miesięczne, o których mowa w punkcie 1 są podstawą do wystawienia
faktury za wykonaną usługę. Wykonawca ma obowiązek wraz z fakturą dostarczyć
Zamawiającemu ww. raporty.
3) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu
informacji o niezgodnym z regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na
terenie Gminy Świlcza gromadzeniu odpadów, w szczególności nieprawidłowej
segregacji lub jej braku,
4) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania Zamawiającemu
informacji na temat adresów nieruchomości, na których powstały odpady, a nie
zostały ujęte w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego
4.6.6. W zakresie harmonogramu odbioru odpadów:
1) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania istniejącego w Gminie Świlcza
harmonogramu odbierania odpadów (załącznik Nr 14 do niniejszej SWIZ),
4.7. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonywanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący
niepotrzebnych przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców
Gminy Świlcza do niezbędnego minimum,
2) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania
umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujący terminowe i
jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości co najmniej takiej jak
w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie,
3)wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów, w tym
również pracowników zajmujących się obsługą PSZOK, w odzież ochronną z
widocznym logo firmy,
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4) ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za
szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku
z realizacją przedmiotu umowy,
5) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych
czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
6) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami
wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji
usługi wywozu,
7) dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy
dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu
prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy
nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy.
4.8.

4.9.

Obowiązki Zamawiającego
1) Przekazanie Wykonawcy w terminie 3 dni od daty podpisania umowy wykazu
nieruchomości i gospodarstw, z których odbierane będą odpady komunalne, w
tym odpady selektywnie zbierane. Wykaz nieruchomości będzie aktualizowany
przez Zamawiającego w miarę potrzeb wynikających ze składanych przez
właścicieli nieruchomości deklaracji.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości skontrolowania pojazdu na
wadze. Podczas warzenia pojazdu odbierającego odpady z terenu Gminy Świlcza
może uczestniczyć przedstawiciel Zamawiającego.
Wymóg zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.

4.9.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę dwóch osób spośród osób wykonujących w
trakcie realizacji zamówienia czynności kierowców śmieciarek oraz pracowników
obsługi śmieciarek - operatorów, polegające na odbieraniu odpadów.
4.9.2 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 wskazane w pkt. 4.9.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia
4.9.3 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 pkt. 4.9.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) 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
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
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zatrudnione na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem liczby tych osób,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) 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 imion, nazwisk, adresów,
nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy;
d) 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
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
4.9.4 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4.9.1 czynności,
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę
kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia
publicznego. 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
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
w pkt. 4.9.1 czynności.
4.10. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia:
1) Anna Niemier
2) Dawid Homa
3) Andrzej Fuczek
4) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu
zamówienia.
4.11. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy. Prawo zamówień publicznych.
4.12. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
90510000-5
90511200-4

Usuwanie i obróbka odpadów
Usługi gromadzenia odpadów pochodzących
z gospodarstw domowych
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90513100-7

Usługi wywozu odpadów pochodzących
z gospodarstw domowych

Rozdział 5
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie od 01.01.2021 r. do
dnia 31.12.2021 r.

Rozdział 6
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że posiada:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta
Gminy Świlcza, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2018 r. póz. 1454 z
późn. zm.), w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
b) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. póz.
701 z późn. zm.),
c) zezwolenie na transport odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach,
d) zezwolenie na zbieranie odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach.
6.2.2. sytuacja ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca
wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co
najmniej 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych).
W opinii Zamawiającego pozwoli to zabezpieczyć Zamawiającego przed
wyborem wykonawcy, który w nadmierny sposób byłby uzależniony od
realizacji umowy zawartej w następstwie niniejszego postępowania, a w
przypadku utraty płynności przez wykonawcę lub problemów z realizacją
zamówienia mogłoby spowodować zagrożenie jego realizacji.
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6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie),
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje,
usługi polegające na odbiorze odpadów komunalnych o łącznej masie co
najmniej 400 Mg, przez okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych;
6.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych
lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp).
6.4. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale
8 SIWZ.

Rozdział 7
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12–23 ustawy Pzp.
7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5
pkt 1) i 8) ustawy.
7.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
7.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
pkt 16–20, a także art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy, może przedstawić dowody na to,
że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt. 7.4 SIWZ.
7.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania
(art. 24 ust. 12 ustawy).
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7.7. Sposób wykazania
8 SIWZ.
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Rozdział 8
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
8.1.

8.2.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest
złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust.
2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” –
wg załącznika 3 do SIWZ.
Informacje dotyczące Jednolitego Dokumentu
Jednolity Dokument przygotowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem
narzędzia ESPD dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie
internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
oraz niniejszej SIWZ.
W celu wypełnienia własnego oświadczenia w formie Jednolitego Dokumentu
z wykorzystaniem narzędzia ESPD, Wykonawca powinien wykonać kolejno
następujące czynności:
 pobrać plik w formacie xml ze strony Zamawiającego – stanowiący Załącznik
Nr 3a do SIWZ, który po zaimportowaniu do narzędzia dostępnego pod
adresem:
https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl
umożliwi wypełnienie JEDZ za pomocą powyższego narzędzia i w zakresie
wskazanym przez zamawiającego,
 wskazać, że podmiot korzystający z narzędzia jest Wykonawcą;
 zaznaczyć czynność zaimportowania ESPD;
 załadować pobrany plik, wybrać państwo wykonawcy i przejść dalej,
do wypełniania JEDZ.
Po wypełnieniu w/w oświadczenie, należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osoby reprezentujące wykonawcę/wykonawców
występujących wspólnie (podmiot trzeci – o ile dotyczy), i złożyć wraz z ofertą.
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Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełniania
Jednolitego Dokumentu, znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień
Publicznych (UZP), dostępnych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl,
Repozytorium wiedzy w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
Na podstawie „Instrukcji Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (European Single Procurement Document ESPD)” dostępnej na
stronie UZP, Zamawiający zastrzega, że w Części III, Sekcja C Jednolitego
dokumentu „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub
wykroczeniami zawodowymi” w podsekcji „Czy wykonawca, wedle własnej
wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa ochrony środowiska, prawa
socjalnego, prawa pracy?” Wykonawca składa oświadczenie w zakresie:
 przestępstw przeciwko środowisku wymienionych w art. 181 - 188 Kodeksu
karnego;
 przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
z art. 218 - 221 Kodeksu karnego;
 przestępstwa o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r., o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U poz. 769).
W związku z tym, że w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie stosuje
przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5-7
ustawy Pzp, to Wykonawca składa oświadczenie w zakresie wyżej
wymienionych przestępstw, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
ustawy Pzp, w Części III, Sekcja C Jednolitego dokumentu „Podstawy
związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami
zawodowymi”.
Wykonawca przygotowując JEDZ może ograniczyć się tylko do wypełnianie
sekcji α części IV formularza JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych
sekcji w części IV. Właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych,
określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu
o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).
8.3.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji
z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą
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nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia
stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.
8.4.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego
oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym
niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy Pzp.

8.5.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

8.6.

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona
oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

8.7.

Na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
8.7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 niniejszej
SIWZ:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta
Gminy Świlcza, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2018 r. póz.
1454 z późn. zm.), w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
b) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r.
póz. 701 z późn. zm),
c) zezwolenie na transport odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach,
d) zezwolenie na zbieranie odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach,
e) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również 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,
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przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy
te dostawy lub 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 albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ,
f) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania;
8.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z
udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 niniejszej
SIWZ:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenia
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
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lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy;
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku
lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ;
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
- sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ;
g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków
i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), zgodnie
z wzorem stanowiącym z Załącznik nr 6 do SIWZ;
8.8.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty,
o których mowa w pkt. 8.7.1 SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były
wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
8.9. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim
dokumencie zamówienia, o którym mowa w pkt. 8.1-8.2 SIWZ, będzie odpowiadać
zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie
dokumentów, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od
wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw
wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub
odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca
polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim
dokumencie zamówienia.
8.10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) pkt. 8.7.2 lit. a) SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
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13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
b) pkt 8.7.2 b) - d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.10 SIWZ - powyżej, 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 przez 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. Zapis pkt. 8.10 SIWZ
stosuje się odpowiednio.
8.12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 8.7.2 lit. a)
SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 8.10 SIWZ, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 8.11 SIWZ stosuje się odpowiednio.
8.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
8.14. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 8 SIWZ w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
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bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
8.15. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 8 SIWZ, które znajdują się w
posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy,
zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one aktualne.
8.16. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
z tłumaczeniami na język polski. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa
w pkt. 8.15 SIWZ są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

Rozdział 9
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH
NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH
W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art.
24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane (jeżeli dotyczy).
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, na którego zdolnościach polega
Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt. 8.7.2 SIWZ.
W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może
żądać dokumentów, które określają w szczególności:
 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
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 składa
także JEDZ dotyczące tych podmiotów.
Podwykonawcy.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:
a) jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D JEDZ, oraz wskazać części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o
ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców,
b) nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy
informacji wymaganych w części II sekcja A i B oraz części III JEDZ,
(zamawiający nie żąda złożenia dokumentów wskazanych w pkt 8.7.2 SIWZ
wobec podwykonawców wskazanych w części II sekcji D JEDZ)
c) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ)
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
oraz podać firmy podwykonawców (o ile są znane).
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Rozdział 10
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 8) ustawy
Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy
wykazują łącznie - zgodnie z pkt 6.2 SIWZ. Zamawiający nie precyzuje
szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
b) Jednolity Dokument w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia,
c) oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców,
d) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty
i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.7 SIWZ, przy czym dokumenty
i oświadczenia, o których mowa:
 w pkt. 8.7.1 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy
wskazuje/-ą spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych
w pkt. 6.2 SIWZ,
 dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.7.2 SIWZ składa każdy
z Wykonawców.

Rozdział 11
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
11.1. Informacje ogólne:
11.1.1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza )
11.1.2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
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Ewa Dziedzic, adres e-mail: przetargi@swilcza.com.pl
11.1.3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza Zamawiający może również
komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
11.1.4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza
11.1.5. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów
elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie
środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów
operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10. 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format
plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej –
kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę
oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
h) maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem
dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do
komunikacji wynosi: 100 MB.
11.1.6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce
„Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod
linkiem
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/vie
w
11.1.7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ,
składania ofert, zmiana lub wycofanie oferty oraz innych czynności
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podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w
zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
11.1.8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27
czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i
przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
11.1.9. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ,
zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy pzp, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze
wskazaniem numeru postępowania określonego w SIWZ. Zapytania winny być
składane w sposób określony w pkt. 11.1.1.
Treść wyjaśnień zostanie udzielona przez Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 2
ustawy pzp. Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się
integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla
Zamawiającego i Wykonawców.
11.1.10.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi
jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
11.1.11.

Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w

postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a
następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku
archiwum (ZIP).
11.1.12.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub

wycofać ofertę.
11.1.13.

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie

dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
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Rozdział 12
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 PLN
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
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. 6b ust. 5 pkt.
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący
rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy
numer konta: 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: RGI.271.26.2020 Zaleca się dołączenie do
oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które
znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert.
12.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową
i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie
z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę
dającego
zlecenie
(wykonawcy),
beneficjenta
gwarancji
(zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie
zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
12.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający
wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu w formie elektronicznej na
zasadach określonych w Rozdziale 11 - z zastrzeżeniem, że będzie on podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę gwarancji /
poręczenia.
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12.7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od
dnia, w którym upływa termin składania ofert.
12.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy.
12.9. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
12.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
12.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów ,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
12.13. 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.
12.14. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również
przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach
określonych w ustawie.
Rozdział 13
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
13.1. Wymagania podstawowe:
1) Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy
zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza
2) Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
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4) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ;
5) Oferta winna być złożona przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli
i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy;
6) W przypadku złożenia oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń
przez osob(ę) niewymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
7) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, w tym koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.
Uwaga: Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na stronie
platformy
zakupowej
pod
adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza plik pn. Instrukcja składania
oferty dla Wykonawcy .
13.2. Forma oferty, dokumentów i oświadczeń:
1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci

elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

2) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym SIWZ, składane są w

oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3) 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 lub oświadczeń, które każdego z nich
dotyczą.

4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub

oświadczenia, o której mowa w pkt. 3) powyżej następuje przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą

weryfikację
podpisu,
zamawiający
zaleca,
w
miarę
możliwości,
przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie
ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem

XAdES.

7) Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z

dokumentem podpisywanym.

8) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2

zamiast SHA1.

9) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze

podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
10) W przypadku załączania do oferty dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w

języku obcym należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
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11) Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SIWZ. Dopuszcza

się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawców pod
warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami określonymi przez
Zamawiającego.
12) W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

13.3. Postępowanie prowadzi się wyłącznie w języku polskim i Zamawiający nie wyraża
zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych dokumentów w innym języku niż
język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski.
13.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
13.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
13.6. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
13.7. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą
wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
13.8. Upoważnienie osób podpisujących ofertę - do jej podpisania - musi bezpośrednio
wynikać z dokumentów załączonych do oferty; jeżeli upoważnienie takie nie
wynika wprost z oferty wykonawcy lub dokumentu stwierdzającego status
prawny wykonawcy, to wówczas do oferty należy dołączyć oryginał
pełnomocnictwa w formie elektronicznej na zasadach określonych w Rozdziale 11
- z zastrzeżeniem, że będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez pełnomocnika.
13.9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie
składania, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności
określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11
ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie
z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia
łącznie 3 warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub
jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
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Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były w osobnym
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
13.10. Oferta musi zawierać:
1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 2 do SIWZ.
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa
o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy);
3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub
kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do
podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że
zamawiający może je uzyskać w szczególności 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 poz. 1114 oraz z
2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;
4) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1 SIWZ.
5) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ (jeżeli dotyczy).

Rozdział 14
SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
14.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza w terminie
najpóźniej do dnia 29 września 2020 r. do godz. 11:00.
14.2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 7 - sala posiedzeń
na parterze w dniu 29 września 2020 r. o godz. 11.30 za pomocą platformy
zakupowej.
14.3. Otwarcie ofert jest jawne.
14.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza w zakładce dotyczącej
przedmiotowego postępowania w sekcji „Komunikaty” informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) informacje dotyczące cen złożonych ofert oraz elementy podlegające ocenie
w ramach kryteriów oceny ofert.
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Rozdział 15
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
15.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.
15.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
15.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej
na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców
o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż o 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania
ofertą.

Rozdział 16
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
16.1. Pojęcie „cena” rozumiana zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz art. 3 ust.
1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i
usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 z późn. zm.).
16.2. Cenę należy podać w PLN.
16.3. Rozliczanie usługi będącej przedmiotem zamówienia będzie następować według
cen jednostkowych ujętych w Formularzu ofertowym na podstawie prawidłowo
wystawianych faktur za okresy miesięczne, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Jednostką miary za faktycznie odebrane i zagospodarowane odpady jest tona.
Wysokość wynagrodzenia ustala się jako iloczyn ceny jednostkowej za odbiór 1 Mg
odpadów i ilości faktycznie odebranych odpadów w danym miesiącu.
16.4. W ofercie należy podać cenę jednostkową netto, stawkę i wartość podatku VAT,
cenę jednostkową brutto – zgodnie z formularzem ofertowym:
1) za odbiór i zagospodarowanie 1Mg niesegregowanych odpadów
komunalnych,
2) za odbiór i zagospodarowanie 1Mg segregowanych odpadów komunalnych
– opakowania z papieru i tektury, papier i tektura,
3) za odbiór i zagospodarowanie 1Mg segregowanych odpadów komunalnych
– zmieszane odpady opakowaniowe (tworzywa sztuczne, odpady
wielomateriałowe i metal),
4) za odbiór i zagospodarowanie 1Mg segregowanych odpadów komunalnych
– opakowania ze szkła, szkło,
5) za odbiór i zagospodarowanie 1Mg segregowanych odpadów komunalnych
–odpady ulegające biodegradacji,
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6) za odbiór i zagospodarowanie 1Mg segregowanych odpadów komunalnych
– odpady niebezpieczne np. świetlówki,
7) za odbiór i zagospodarowanie 1Mg segregowanych odpadów komunalnych
– przeterminowane leki oraz chemikalia,
8) za odbiór i zagospodarowanie 1Mg segregowanych odpadów komunalnych
– odpady niekwalifikujące się odpadów medycznych, w szczególności igły i
strzykawki,
9) za odbiór i zagospodarowanie 1Mg segregowanych odpadów komunalnych
– zużyte baterie i akumulatory,
10)za odbiór i zagospodarowanie 1Mg segregowanych odpadów komunalnych
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11)za odbiór i zagospodarowanie 1Mg segregowanych odpadów komunalnych
– meble i odpady wielkogabarytowe,
12)za odbiór i zagospodarowanie 1Mg segregowanych odpadów komunalnych
– odpady budowlane i rozbiórkowe,
13) za odbiór i zagospodarowanie 1Mg segregowanych odpadów komunalnych
– zużyte opony,
14) za odbiór i zagospodarowanie 1Mg segregowanych odpadów komunalnych
– odpady tekstyliów i odzieży,
15) cenę ryczałtową brutto za 1 miesiąc prowadzenia Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Świlcza*,
16) cenę ryczałtową brutto za dostawę worków na odpady komunalne za 1
miesiąc,
17) cenę ryczałtową brutto za udostępnienie 6 szt. pojemnika 1100 l na odpady
zmieszane i segregowane**.
*Cena ryczałtowa brutto za 1 miesiąc prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Świlcza obejmuje prowadzenie
działalności PSZOK tj. obsługę mieszkańców w terminach i godzinach podanych przez
Zamawiającego, ewidencjonowanie zebranych odpadów komunalnych, dbałość o
czystość i porządek PSZOK;

16.5.
16.6.

16.7.
16.8.

**Jednorazowe wynagrodzenie Wykonawcy za udostępnienie 6 szt. pojemników
1100 l na odpady zmieszane i segregowane na okres realizacji zamówienia.
Ceny jednostkowe netto podane w ofercie pozostają niezmienne do końca
realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca, zgodnie z pkt 4.4 SIWZ, zobowiązany jest podać cenę jednostkową za
odbiór z terenu nieruchomości popiołu pochodzącego z instalacji domowego
ogrzewania w worku koloru popielatego, o pojemności 120 l, opatrzonego
nadrukiem zawierającym informację o rodzaju odpadu, do gromadzenia którego
jest przeznaczony, który udostępni właścicielowi za odpłatnością uwzględniającą
koszt odbioru i zagospodarowania tego odpadu.
Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku tj. do 1 grosza.
Podana w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
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zamówienia wynikające wprost ze SIWZ, a niezbędne do wykonania zamówienia.
Wykonawca uwzględni koszty niezbędne do wykonania usługi, w tym:
a) koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, w tym zakupu pojemników i
worków, a także pracy sprzętu),
b) koszty pomocnicze związanie z zamówieniem,
c) koszty pośrednie poniesione przez Wykonawcę.
16.9. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu
zamówienia.
16.10. Cena winna być wyliczona według kalkulacji własnej na podstawie zakresu
określonego niniejszą specyfikacją. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty
związane z przedmiotową usługą łącznie z obowiązującym podatkiem VAT. Kwotę
podatku VAT należy określić w stawce obowiązującej na dzień składania ofert.
16.11. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą
prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
16.12. Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą
w obcych walutach.

Rozdział 17
BADANIE OFERT
17.1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
17.2. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości zamawiającego, co
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów oraz
w przypadkach określonych w ust. 1 a ustawy, zamawiający zwróci się o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny,
w szczególności w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.
17.3. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.

Rozdział 18
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OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
18.1. Przy wyborze oferty w przedmiotowym postepowaniu zamawiający będzie
kierował się niżej podanymi kryteriami:
a) Cena - 60% = 60,00 pkt
b) Aspekt społeczny – 20% = 20,00 pkt
c) Edukacja ekologiczna – 20% = 20,00 pkt
18.2. Kryterium 1 – Cena: oferty będą oceniane według poniższego wzoru:
najniższa cena jednostkowa brutto
----------------------------------------------------- x waga kryterium x 100 = ……… pkt
cena jednostkowa brutto badanej oferty
L.p.

Kryterium

Waga

1.

Niesegregowane odpady komunalne**

1.1

Cena jednostkowa brutto za 1Mg* niesegregowanych odpadów
komunalnych

2.

Segregowane odpady komunalne

xxx

2.1

Cena jednostkowa brutto za 1Mg* segregowanych odpadów
komunalnych – opakowania z papieru i tektury, papier i tektura

1%

2.2

Cena jednostkowa brutto za 1Mg* segregowanych odpadów
komunalnych – zmieszane odpady opakowaniowe (tworzywa
sztuczne, odpady wielomateriałowe i metal)

5%

2.3

Cena jednostkowa brutto za 1Mg* segregowanych odpadów
komunalnych – opakowania ze szkła, szkło

5%

2.4

Cena jednostkowa brutto za 1Mg* segregowanych odpadów
komunalnych –odpady ulegające biodegradacji

5%

2.5

Cena jednostkowa brutto za 1Mg* segregowanych odpadów
komunalnych – odpady niebezpieczne np. świetlówki

0,5 %

2.6

Cena jednostkowa brutto za 1Mg* segregowanych odpadów
komunalnych – przeterminowane leki oraz chemikalia

0,5 %

2.7

Cena jednostkowa brutto za 1Mg* segregowanych odpadów
komunalnych – odpady niekwalifikujące się odpadów
medycznych, w szczególności igły i strzykawki

0,5 %

2.8

Cena jednostkowa brutto za 1Mg* segregowanych odpadów
komunalnych – zużyte baterie i akumulatory

0,5 %

2.9

Cena jednostkowa brutto za 1Mg* segregowanych odpadów
komunalnych – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

0,5 %

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

xxx
22 %

Strona 38 z 46

2.10

Cena jednostkowa brutto za 1Mg* segregowanych odpadów
komunalnych – meble i odpady wielkogabarytowe

5%

2.11

Cena jednostkowa brutto za 1Mg* segregowanych odpadów
komunalnych – odpady budowlane i rozbiórkowe

1%

2.12

Cena jednostkowa brutto za 1Mg* segregowanych
odpadów komunalnych – zużyte opony

1%

2.13

3.

Cena jednostkowa brutto za 1Mg* segregowanych
odpadów komunalnych – odpady tekstyliów i odzieży
Cena ryczałtową brutto za 1 miesiąc prowadzenia Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla
mieszkańców Gminy Świlcza*

0,5 %

9%

Dostawa worków i udostępnienie pojemników na odpady
komunalne

xxx

4.1

Cena ryczałtowa brutto za dostawę worków na odpady
komunalny za 1 miesiąc

2%

4.2

Cena ryczałtowa brutto za udostępnienie 6 szt. pojemnika
1100l na odpady zmieszane i segregowane*

1%

4.

*Cena ryczałtowa brutto za 1 miesiąc prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Świlcza obejmuje prowadzenie
działalności PSZOK tj. obsługę mieszkańców w terminach i godzinach podanych przez
Zamawiającego, ewidencjonowanie zebranych odpadów komunalnych, dbałość o
czystość i porządek PSZOK;
**Jednorazowe wynagrodzenie Wykonawcy za udostępnienie 6 szt. pojemników

1100 l na odpady zmieszane i segregowane na okres realizacji zamówienia.
Przyznane ilości punktów zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku;
18.3. Kryterium 2 – Aspekt społeczny
Kryterium aspekt społeczny oceniane będzie następująco:
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za osoby niepełnosprawne zatrudnione
do realizacji przedmiotu umowy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Poprzez zatrudnienie rozumie się wykonywanie pracy na podstawie umowy o
pracę.
Za zatrudnianie przez Wykonawcę osób niepełnosprawnych do realizacji
przedmiotowego zamówienia Zamawiający przyzna punkty zgodnie z zasadami
niżej przedstawionymi:
brak zatrudnienia osoby/osób niepełnosprawnych do realizacji przedmiotu
zamówienia (umowy) – 0 pkt
zatrudnienie 1 osoby niepełnosprawnej do realizacji przedmiotu zamówienia
(umowy) – 5 pkt
zatrudnienie 2 osób niepełnosprawnych do realizacji przedmiotu zamówienia
(umowy) – 10 pkt
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zatrudnienie 3 osób niepełnosprawnych do realizacji przedmiotu zamówienia
(umowy) – 15 pkt
zatrudnienie 4 i więcej osób niepełnosprawnych do realizacji przedmiotu
zamówienia (umowy) – 20 pkt
Punkty w kryterium aspekt społeczny zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia
przez Wykonawcę oświadczenia (w druku OFERTA) o ilości osób niepełnosprawnych
zatrudnionych do realizacji przedmiotu zamówienia (umowy), na podstawie którego
będzie można przyznać punkty w tym kryterium. W przypadku niezłożenia
oświadczenia (niezaznaczenie żadnego z pól wyboru w druku OFERTA) Wykonawca
nie otrzyma punktów w tym kryterium (0,00 pkt) oraz Zamawiający uzna, że
Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia (umowy) nie będzie zatrudniał
osób niepełnosprawnych.
W przypadku zaznaczenia w druku OFERTA więcej niż jednego pola wyboru
dotyczącego ilości osób niepełnosprawnych zatrudnionych do realizacji przedmiotu
zamówienia (umowy) Zamawiający do oceny punktowej przyjmie najmniejszą ilość
spośród zaznaczonych w druku OFERTA.
Kryterium 3 – Edukacja ekologiczna
Kryterium edukacja ekologiczna oceniana będzie następująco:
1) Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za prowadzenie edukacji ekologicznej
we wszystkich Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Świlcza prowadzonych
przez Gminę Świlcza poprzez:
a) zorganizowanie w okresie od 1 września 2021 r. do 31 października 2021 r.
konkursu z nagrodami dla szkół za zebranie największej ilości (wagowo)
odpadów makulatury i butelek PET. Roczna wartość nagród dla szkół za trzy
pierwsze miejsca powinna wynosić co najmniej 2 000 zł. Regulamin konkursu
Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym,
b) zorganizowania co najmniej jeden raz w ciągu roku zajęć dydaktycznych
(co najmniej jedna godzina lekcyjna) w każdej szkole w zakresie
prawidłowych zasad segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy
Świlcza w terminie do 31 października 2021 r.,
c) przekazanie każdej ze szkół co najmniej jeden raz w ciągu roku ulotek w ilości
co najmniej 50 szt. o formacie min. A5 oraz plakatów co najmniej formatu A3
w ilości min. 3 szt. o tematyce dotyczącej gospodarowania odpadami w
terminie do 31 października 2021 r.,
2) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu w terminie do
30 listopada 2021 r. informacji o przeprowadzeniu edukacji ekologicznej w
szkołach podstawowych (tj. informacji o realizacji zadań wymienionych w pkt 1 lit.
a – c ). W przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę w/w informacji,
Zamawiający ma prawo uznać, że edukacja nie została zrealizowana i zostaną
naliczone kary umowne, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 8 umowy.
W ramach kryterium Edukacja ekologiczna punkty będą naliczone temu
Wykonawcy, który w Formularzu ofertowym złoży stosowne oświadczenie dla
przedmiotowego kryterium.
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18.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą
łączną liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert.
Suma liczby punktów = liczba punktów z kryterium cena + liczba punktów z
kryterium aspekt społeczny + liczba punktów z kryterium edukacja ekologiczna
18.5. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwóch lub więcej
Wykonawców, Zamawiający udzieli zamówienia temu z nich, który zaoferował
niższą cenę.

Rozdział 19
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
19.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
19.2. Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy, Zamawiający informuje niezwłocznie
wszystkich wykonawców o:
 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności,
 unieważnieniu postępowania,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
19.3. Informacje o których mowa w pkt. 19.2 tiret pierwszy Zamawiający opublikuje
na swojej stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

Rozdział 20
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
20.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed
podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą
współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik
uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów
związanych z płatnościami.
20.2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać
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ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania
wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych
do oferty.
20.3. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 20.1. Zamawiający
powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.
20.4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem
umowy zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
1) dane niezbędne do wpisania w umowie wynikające z treści wzoru umowy
załączonego do SIWZ,
2) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w okresie od podpisania
umowy do dnia zakończenia umowy, na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00
złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych),
3) dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto umowy.

Rozdział 21
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
21.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany
będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
5 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT).
21.2. 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 poręczenie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
21.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego: 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003
Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy
numer konta:
Tytuł przelewu: „Znak sprawy: RGI.271.26.2020”
21.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej w
dniu podpisania umowy przez Zamawiającego, przed jej podpisaniem. Wniesienie
zabezpieczenia w pieniądzu będzie uznane za skuteczne, jeżeli rachunek
Zamawiającego zostanie uznany kwotą zabezpieczenia najpóźniej w dniu
podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, przed jej podpisaniem.
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21.5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia oryginału dokumentu w formie
elektronicznej na zasadach określonych w Rozdziale 11 - z zastrzeżeniem, że
będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę
gwarancji / poręczenia.
21.6. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w
15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Rozdział 22
POSTANOWIENIA UMOWY
22.1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.
22.2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie
zawarta umowa w formie pisemnej, o której mowa w pkt. 22.1 SIWZ.

Rozdział 23
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ
23.1. Wyjaśnień dotyczących treści SIWZ Zamawiający udzieli niezwłocznie, jednak nie
później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
23.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym
mowa w pkt 23.1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
23.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 23.1.
23.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień
i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze
oświadczenie zamawiającego.

Rozdział 24
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
24.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
24.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
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faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
24.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
24.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się
z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie
jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
24.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
24.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
24.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 SIWZ wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
24.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
24.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową
Izbę Odwoławczą orzeczenia.
24.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w
terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której
przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.
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24.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby
odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
24.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
24.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach
wolnych od pracy.
24.14. W sprawach nie uregulowanych w Rozdziale 24 w zakresie wniesienia odwołania
i skargi mają zastosowanie przepisy art.179 - 198g ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Rozdział 25
INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający nie przewiduje:
 zawarcia umowy ramowej,
 składania ofert wariantowych,
 rozliczania w walutach obcych,
 aukcji elektronicznej,
 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział 26
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Integralną częścią SIWZ są załączniki:
Załącznik Nr 1 Projekt umowy.
Załącznik Nr 2 –
Wzór Formularza Ofertowego.
Załącznik Nr 3 Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ)
w formacie .pdf (poglądowo).
Załącznik Nr 3a JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla
przedmiotowego postępowania w formacie .xml do pobrania
przez Wykonawcę i zaimportowania w serwisie eESPD,
Załącznik Nr 4 –
Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy
kapitałowej – składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert),
Załącznik Nr 5 –
Wzór wykazu usług – składany na wezwanie zamawiającego
w trybie art. 26 ust. 1 ustawy.
Załącznik Nr 6 –
Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e)
- g) SIWZ – składany na wezwanie zamawiającego w trybie art.
26 ust. 1 ustawy.
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Załącznik Nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Załącznik nr 10 -

Załącznik nr 11 Załącznik nr 12 Załącznik nr 13 Załącznik nr 14 -

Wykaz punktów zbiórki przeterminowanych leków
Wykaz punktów zbiórki zużytych baterii
Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie
Gminy Świlcza
Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych od
właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Sieć dróg publicznych w Gminie Świlcza,
Wykaz sołectw wraz z liczbą nieruchomości zamieszkałych
objętych odbiorem odpadów komunalnych
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie
Gminy Świlcza.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
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