
Gmina Charsznica

ul. Kolejowa 20 

32-250 Charsznica

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)
o wartości poniżej 209 000 EURO 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.)

na usługę

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

z terenu Gminy Charsznica

Zatwierdzam

Miechów-Charsznica, dnia 18.10.2016 r.
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Nr zamówienia: RGS.6238.1.2016
Miechów-Charsznica, dnia    18.10.2016 r.

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

1) Zamawiający – nazwa i adres :
Gmina Charsznica
ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica 
NIP 659-11-53-915

2) Jednostka realizująca zamówienie :
Urząd Gminy Charsznica
ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica 
telefon: (41) 3836110, 3836162, telefaks: (41) 3836240 
e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia : urzad@charsznica.pl
adres strony internetowej : www.charsznica.pl 

3) Finansowanie zamówienia:
Zamówienie jest finansowane z budżetu gminy

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu
nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm).- zwanej dalej
p.z.p.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

I. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie :

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica

Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV): 

 90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i
usługi ekologiczne

 90500000-2 Usługi związane z odpadami
 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami
 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
 90512000-9 Usługi transportu odpadów
●    34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

Przedmiotem  zamówienia  jest  odbieranie,  transport
i  zagospodarowanie  (odzysk  lub  unieszkodliwienie)  wskazanych
w opisie zamówienia odpadów komunalnych z:  
1) położonych  na  terenie  Gminy  Charsznica  nieruchomości,  na
których zamieszkują mieszkańcy oraz 
2) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
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w  sposób  zapewniający  osiągnięcie  przez  Gminę  Charsznica
odpowiednich  poziomów  recyklingu,  przygotowania  do  ponownego
użycia i  odzysku  innymi metodami  oraz  ograniczenie  masy  odpadów
komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazywanych  do
składowania.

Szczegół  owy opis  przedmiotu zamówienia  zawiera się
w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

4.    Oferty częściowe

Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.

5.  Informacja  o  przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających,  
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6  Prawa zamówień publicznych

Zamawiający nie przewiduje możliwości zlecenia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6  Prawa zamówień publicznych. 

6. Oferty wariantowe:

Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia -  od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r. 
lub jeżeli udzielenie zamówienia nastąpi po dniu 1 stycznia 2017r. - 24 
miesiące od dnia udzielenia zamówienia.

8. Warunki udziału w postępowaniu :

8.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
8.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz 

art. 24 ust. 5 pkt. 1 p.z.p. ;
8.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b p.z.p. 

dotyczące:
a. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c. zdolności technicznej lub zawodowej.

8.2 Na podstawie art. 1a i 1b ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ustala
następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące :

1)  warunki  udziału  dotyczące  kompetencji  lub  uprawnień do  prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –  warunek
zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca posiada:

a) wpis  do  rejestru  działalności  regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów
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komunalnych, prowadzonego przez Wójta Gminy Charsznica

2) warunki udziału dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej : 

a) Wykonawca  musi  posiadać  środki  finansowe  lub  zdolność  kredytową  
w wysokości nie mniejszej niż 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych),

b) Wykonawca  musi  być  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu
prowadzonej  działalności  gospodarczej  w  zakresie  obejmującym,  co  najmniej
przedmiot  zamówienia,  minimalna  suma  gwarancyjna  ubezpieczenia  500  000  zł.
(słownie: pięćset tysięcy złotych).

3) warunki udziału dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej  –
warunek zostanie uznany za spełniony,  jeżeli

a) Wykonawca  wykonał  w  ciągu  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej 1 usługę odbioru odpadów komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości w
sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o łącznej masie minimum 1 300 Mg.

b) Wykonawca  dysponuje  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, tj:

- posiada samochody bezpylne przystosowane do opróżniania pojemników o po-
jemnościach od 120 l do 1 100 l. – w ilości co najmniej 3 szt., 
- posiada samochody przystosowane do odbioru selektywnie zbieranych odpa-
dów  w  workach,  odpadów  wielkogabarytowych,  zużytego  sprzętu  elektrycznego  
i elektronicznego – w ilości co najmniej 2 szt.,
- dysponuje samodzielnie instalacją do przetwarzania zmieszanych odpadów ko-
munalnych (regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych lub insta-
lacją zastępczą wyznaczoną do obsługi  Regionu Zachodniego) lub posiada pisemne
zapewnienie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do
regionalnej/regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
- dysponuje  bazą  magazynowo-transportową  usytuowaną  w  granicach  gminy
Charsznica, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Charsznica –
na terenie, do którego posiada tytuł prawny.

8.3. Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w
postępowaniu  polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji
finansowej  lub ekonomicznej  innych podmiotów,  niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.

8.4. 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.

8.5 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 oraz art. 24 ust. 5
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pkt. 1 p.z.p..

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w pkt. 8.3 do 8.5 , 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:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2)  sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;

3)  zakres  i  okres  udziału  innego  podmiotu  przy  wykonywaniu  zamówienia
publicznego;

4)  czy  podmiot,  na  zdolnościach  którego  wykonawca  polega  w  odniesieniu  do
warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji
zawodowych  lub  doświadczenia,  zrealizuje  roboty  budowlane  lub  usługi,  których
wskazane zdolności dotyczą.

8.6 Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  ekonomiczna  lub
finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 8.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia
przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  tych
podmiotów  podstawy  wykluczenia,  Zamawiający  będzie  żądał,  aby  Wykonawca  w
terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże  zdolności  techniczne  lub  zawodowe,  o  których  mowa  odpowiednio  
w pkt. 8.2.2 lub 8.2.3. SIWZ.

8.7 W  odniesieniu  do  warunków dotyczących  doświadczenia,  Wykonawcy  mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów,  jeśli  podmioty te  zrealizują  usługi,  do
realizacji których te zdolności są wymagane.

8.8 Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

9. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. W  celu  potwierdzenia  spełniania  warunku  dotyczącego  kompetencji  lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o którym mowa w
pkt. 8.2.1. SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy:

a) wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, prowadzonego przez Wójta Gminy Charsznica, 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego  zdolności technicznej lub
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zawodowej, o którym mowa w pkt. 8.2.3. SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 

a) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, z podaniem ilości odebranych odpadów komunalnych, dat wykonania
i  odbiorców  usług  oraz  załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  usługi  te
zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wzór wykazu stanowi załącznik nr 8
do SIWZ,

b) wykaz  narzędzi,  wyposażenia  zakładu  i  urządzeń  technicznych
dostępnych  Wykonawcy  usług  w  celu  realizacji  zamówienia  wraz  
z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; wzór wykazu stanowi
załącznik nr 9. Wykonawca musi udokumentować, że dysponuje:  

 samochodami bezpylnymi przystosowanymi do opróżniania pojemników o
pojemnościach od 120 l do 1 100 l.  – ilość samochodów co najmniej 3
szt., 

 samochodami  przystosowanymi  do  odbioru  selektywnie  zbieranych
odpadów  w  workach,  odpadów  wielkogabarytowych,  zużytego  sprzętu
elektrycznego i elektronicznego – ilość samochodów co najmniej 2 szt.
-  samodzielnie instalacją do przetwarzania zmieszanych odpadów komu-
nalnych (regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych lub
instalacją zastępczą wyznaczoną do obsługi Regionu Zachodniego) lub po-
siada pisemne zapewnienie odbioru zmieszanych odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania do wy-
żej opisanej instalacji,

 bazą  magazynowo-transportową  usytuowaną  w  granicach  gminy
Charsznica,  lub  w odległości  nie  większej  niż  60  km od  granicy  gminy
Charsznica – na terenie, do którego posiada tytuł prawny

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności finansowej i
ekonomicznej,  o  którym  mowa  w  pkt.  8.2.2  SIWZ,  Zamawiający  żąda  od
Wykonawcy:

 informacja  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-
kredytowej,  w  którym wykonawca  posiada  rachunek,  potwierdzająca
wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową
wykonawcy na kwotę 300 000 zł,  wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert,

 opłacona  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  innego  dokumentu
potwierdzającego,  że wykonawca jest  ubezpieczony  od odpowiedzialności
cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem
zamówienia na sumę 500 000 zł

4. W celu potwierdzenia  braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału  
w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) 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
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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;

2) 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 lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;

3) aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji
i  informacji  o  działalności  gospodarczej, jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

4)  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;

5)  oświadczenia  wykonawcy  o  braku  orzeczenia  wobec  niego  tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej  Wykonawca  może  złożyć  wraz  z  oświadczeniem  dokumenty  bądź
informacje  potwierdzające,  że  powiązania  z  innym wykonawcą  nie prowadzą  do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Zgodnie z  art.  24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie  3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką
zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,  firm oraz adresów
Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,
przekazuje  Zamawiającemu  oświadczenie  o  przynależności  lub  braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może  przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym  Wykonawcą  nie
prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu  o  udzielenie
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zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23
ustawy PZP stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

5. Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.4.1.-9.4.5
SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca
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,  wystawione  nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub  miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której  dokument  dotyczy,  nie  wydaje  się
dokumentów,  o  których  mowa  w pkt.  9.5.  SIWZ,  zastępuje  się  je  dokumentem
zawierającym  odpowiednio  oświadczenie  wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby  albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał  dotyczyć,  złożone  przed  notariuszem  lub  przed  organem  sądowym,
administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepisy odnośnie terminu stosuje się odpowiednio.

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

8. W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez
Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.

9. Dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1 do 9.4 Zamawiający będzie
żądał od Wykonawcy na zasadach wskazanych w  pkt. 10.3. SIWZ. 

10. 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. 9.4 SIWZ.

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

12. Wykonawcy wspólnie ubiegajacy się o udzielenie zamówienia

a) Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.

b) Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

c) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do
oferty  należy  dołączyć  pełnomocnictwo  sporządzone  w  formie  pisemnej,
określające  osobę  pełnomocnika,  zakres reprezentacji  oraz  zawierające
wskazanie postępowania  o udzielenie  niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo
należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

13. Sposób  składania oświadczeń i  dokumentów przez  Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia:

d) Dokumenty  dotyczące  braku  podstaw  do  wykluczenia  składa  każdy  z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa osobno.

14. Dokumenty  potwierdzające  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu
składa ten z podmiotów który odpowiada za ich spełnienie.

15. Oświadczenia  i  dokumenty  składane  łącznie  przez  Wykonawców  wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- ofertę  składa  (podpisuje)  pełnomocnik  w  imieniu  wszystkich  Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia na zasadach ogólnych;

10.  ZASADY  SKŁADANIA  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW  ORAZ  WYBORU
OFERTY:

1. Ofertę  składa  się,  pod  rygorem  nieważności,  w  formie  pisemnej.
Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  oferty  w  postaci  elektronicznej  –
(formularz oferty - załącznik nr 2 do siwz).

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert:

1.) oświadczenie  dotyczące  spełnienia  warunków  udziału  w
postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ,

2) oświadczenie  dotyczące przesłanek wykluczenia z  postępowania
określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP – zgodnie z załącznikiem nr 4 do
SIWZ, 

Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.

3) potwierdzenie wniesienia wadium.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
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powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o
tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 10.1. SIWZ. 

3. Zgodnie  z  art.  26  ust.  1  ustawy  PZP  Zamawiający  przed  udzieleniem
zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia  oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, wskazanych w pkt. 9. 

4. Jeżeli  wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą
budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu,  na  rzecz  którego  usługi  były  wykonywane,  o  dodatkowe  informacje  lub
dokumenty w tym zakresie. 

5. W  przypadku  wskazania  przez  Wykonawcę  dostępności  oświadczeń  lub
dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  brak
podstaw wykluczenia z postępowania w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  baz  danych,  Zamawiający  pobiera
samodzielnie  z  tych  baz  danych  wskazane  przez  Wykonawcę  oświadczenia  lub
dokumenty. 

6. W  przypadku  wskazania  przez  Wykonawcę  oświadczeń  lub  dokumentów
potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  brak  podstaw
wykluczenia  z  postępowania,  które  znajdują  się  w  posiadaniu  Zamawiającego,  w
szczególności  oświadczeń  lub  dokumentów  przechowywanych  przez  Zamawiającego
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń
lub dokumentów, o ile są one aktualne.

7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.5. SIWZ Zamawiający może żądać od
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

8 Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca na zasadach określonych w art.  22a ustawy PZP,  składane są w
oryginale.

9. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia  26  lipca  2016  r.,  inne  niż  oświadczenia,  składane  są  w  oryginale  lub  kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

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

11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
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nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski. 

14. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia zgodnego w treści z załącznikiem nr 3
lub 4, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia  postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,
zawierają błędy  lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,  Zamawiający
wzywa do ich złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do udzielania wyjaśnień w
terminie  przez  siebie  wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub
poprawienia  lub  udzielenia  wyjaśnień  oferta  Wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

15. Jeżeli  Wykonawca  nie  złoży  wymaganych  pełnomocnictw  albo  złoży  wadliwe
pełnomocnictwa,  Zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia  w  terminie  przez  siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

16. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy PZP.

17. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,
na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.

18. 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,  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.

11. Podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia,

której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez

Wykonawcę nazw podwykonawców.

12. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

oraz  przekazywania  oświadczeń  lub  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
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1)  Wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  zamawiający

i wykonawcy przekazują pisemnie. Pisma do zamawiającego należy kierować na adres

zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami:

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu podany

w pkt. 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 41-38-36-240, jeżeli

ich treść niezwłocznie zostanie potwierdzona pisemnie.

b) Zamawiający dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną na adres

urzad@charsznica.pl , jeżeli ich treść niezwłocznie zostanie potwierdzona pisemnie.

3) W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia

oraz informacje  w niniejszym postępowaniu  będą nieczytelne  zamawiający  może się

zwrócić  o  ponowne  ich  przesłanie  za  pomocą  innego  z  wymienionych  w  niniejszej

specyfikacji sposobów.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1)  Osobami  ze  strony  zamawiającego  upoważnionymi  do  kontaktowania  się  

z wykonawcami jest:

Edyta Żebrak 

Aleksandra Szwaja 

tel. 41 38-26-344

fax. 41 38-36-240

w terminach godz. pomiędzy 8:00, a 15:00,

2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń,

wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą

elektroniczną jest:

Grażyna Bugaj

tel. 41 38-36-110, 41 38-36-162

fax. 41 38-36-240

w terminach w godzinach pracy Zamawiającego.

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1)  wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  niniejszej

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  udzieli  wyjaśnień

niezwłocznie  wszystkim  wykonawcom,  którym  przekazał  specyfikację  istotnych

warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z

zastrzeżeniem pkt.2).

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż
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do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. 15 niniejszej specyfikacji)

terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić

wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert  nie powoduje przesunięcia terminu, o

którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek

o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim

wykonawcom,  którym przekazano specyfikację  istotnych  warunków zamówienia,  bez

ujawniania  źródła  zapytania  oraz  zamieszczone  na  stronie  internetowej

www.bip.charsznica.pl 

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi

na  kierowane  do  zamawiającego  zapytania  w  sprawach  wymagających  zachowania

formy pisemnej postępowania.

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania

ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym

zmiany terminów, zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.bip.charsznica.pl .

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów,

jak  również  pytania  wykonawców wraz  z  wyjaśnieniami  stają  się  integralną częścią

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wszelkie  prawa  i  zobowiązania  wykonawcy  odnośnie  wcześniej  ustalonych  terminów

będą podlegały nowemu terminowi.

13. Wymagania dotyczące wadium

1.  Zamawiający  wymaga wniesienia  wadium. Wadium należy  wnieść przed upływem

terminu składnia ofert.

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości:  10.000,00 zł,

słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100.

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:  38 84500005 0030 0300 0013

0003 BS  Wolbrom  O/Charsznica  z  adnotacją  „wadium  -  Odbieranie,  transport

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

z terenu Gminy Charsznica"
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2)  w  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo

-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

5) w 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 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 

sposób przekazania: Gmina Charsznica,  ul.  Kolejowa 20, 32-250 Charsznica,

pok. nr 10 (sekretariat); do oferty załączyć należy kserokopię w/w dokumentu,

4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin

uznania na rachunku zamawiającego.

5.   Zamawiający  zwraca  wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie  po  wyborze

oferty  najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  wyjątkiem  wykonawcy,

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12. 9.

6.  Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  zamawiający

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie  zamówienia publicznego

oraz  wniesieniu  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  jeżeli  jego  wniesienia

żądano.

7.  Zamawiający  zwraca  niezwłocznie  wadium na  wniosek  wykonawcy,  który  wycofał

ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.  Zamawiający  żąda  ponownego  wniesienia  wadium  przez  wykonawcę,  któremu

zwrócono wadium na podstawie pkt. 12.5, jeżeli  w wyniku rozstrzygnięcia odwołania

jego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Wykonawca  wnosi  wadium  w

terminie określonym przez zamawiającego.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie,

nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w

art. 25 ust. 1, 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,  co

spowodowało  brak  możliwości  wybrania  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  jako

najkorzystniejszej.

10   Zamawiający  zatrzymuje  wadium wraz  z  odsetkami,  jeżeli  wykonawca,  którego

oferta została wybrana:
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1)  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie;

2)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)   zawarcie  umowy w  sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  niemożliwe  z

przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

8. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji

form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta

podlegać będzie odrzuceniu.

14. Termin związania ofertą

1.  Bieg terminu związania ofertą  rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania

ofert.

2.  Wykonawca  pozostaje  związany  ofertą  przez  okres  30  dni  od  upływu  terminu

składania ofert.

3. na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może

tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu

o  oznaczony  okres,  nie  dłuższy  jednak  niż  60  dni.  Odmowa  wyrażenia  zgody  nie

powoduje utraty wadium.

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając

o tym zamawiającego.

5.  Jeżeli  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  dokonywane jest  po wyborze  oferty

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy

jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

15. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty:

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem

czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą

wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie

gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4)  Oferta  podpisana  przez  upoważnionego  przedstawiciela  wykonawcy  wymaga

załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki
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i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6)  Dokumenty  winny  być  sporządzone  zgodnie  z  zaleceniami  oraz  przedstawionymi

przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i  dane określone

w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/

osób podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający

możliwości dekompletacji zawartości oferty.

3. Sposób zaadresowania oferty:

1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność

do terminu otwarcia ofert.

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego

na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym

adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta - Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica

nie otwierać przed 27.10.2016r., godz. 10:10"

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego

oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

16. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1.  Oferty  należy  składać  do  dnia:  27.10.2016r. do  godz.  10:00 w  siedzibie

zamawiającego:

Urząd Gminy Charsznica

ul. Kolejowa 20 

32-250 Charsznica 

pok. nr 10 (sekretariat)

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać

ofertę.

Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3.  Oferty  zostaną  otwarte  dnia:  27.10.2016r. o  godz.  10:10 w  siedzibie

zamawiającego:

16



Urząd Gminy Charsznica

ul. Kolejowa 20 

32-250 Charsznica 

Pokój nr 20

4.  Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17.  Opis sposobu obliczenia ceny

          Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.

Obliczając  cenę  oferty  wykonawca  zobowiązany  jest  uwzględnić  wymagania

zawarte  w  SIWZ  i  załącznikach  w  tym  wzorze  umowy,  w  szczególności

uwzględnić,  a  także  możliwy  wzrost  liczby  odbieranych  odpadów  oraz  liczby

mieszkańców.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo  i

słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena  podana  w  ofercie  winna  obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  związane  

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

Cena może być  tylko jedna za  oferowany  przedmiot  zamówienia,  nie dopuszcza się

wariantowości cen.

18.  Opis  kryteriów,  którymi zamawiający  będzie  się  kierował  przy wyborze

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie

do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,

1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

1.4. wniesiono poprawnie wadium,

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi

podstawową  zasadę  oceny  ofert,  które  oceniane  będą  w  odniesieniu

do  najkorzystniejszych  warunków  przedstawionych  przez  wykonawców  w  zakresie

każdego kryterium.
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3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość

punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio -

proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na

podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu

kryteria oceny ofert przedstawione poniżej :

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów 

uzyskanych przez Oferenta stanowiąca sumę punktów przyznanych ofercie.

a. cena ofertowa - waga kryterium 60%

Punktacja:

punkty za cenę : P c = (C n : Co) x K p

gdzie:

C n – najniższa cena ofertowa

C o – cena ofertowa oferty badanej

K p – współczynnik proporcjonalności równy 60 pkt.

Cena ofertowa Co stosowana do obliczeń powinna być obliczona przez oferentów 

wg wzoru dot. opisu sposobu obliczania ceny oferty niniejszej SIWZ.

b. termin płatności faktury – waga kryterium 40%

- 7 dni - od daty otrzymania przez Zamawiającego  faktury – 10 pkt

- 14 dni -  od daty otrzymania przez Zamawiającego  faktury - 20 pkt

- 21 dni - od daty otrzymania przez Zamawiającego  faktury  – 30 pkt

- 30 dni - od daty otrzymania przez Zamawiającego  faktury  – 40 pkt

5.  Oferta  wypełniająca  w  najwyższym  stopniu  wymagania  określone  w  każdym

kryterium  otrzyma  maksymalną  liczbę  punktów.  Pozostałym  wykonawcom,

wypełniającym  wymagania  kryterialne  przypisana  zostanie  odpowiednio  mniejsza

(proporcjonalnie  mniejsza)  liczba  punktów.  Wynik  będzie  traktowany  jako  wartość

punktowa oferty.

6.  Wynik  -  oferta,  która  przedstawia  najkorzystniejszy  bilans  (maksymalna  liczba

przyznanych  punktów  w  oparciu  o  ustalone  kryteria)  zostanie  uznana

za  najkorzystniejszą,  pozostałe  oferty  zostaną  sklasyfikowane  zgodnie  z  ilością

uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego

oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

7.  Zamawiający  dla  potrzeb  oceny  oferty,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania
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obowiązku  podatkowego  dla  zamawiającego,  zgodnie  z  przepisami  o  podatku

od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,

doliczy do przedstawionej  w niej  ceny należny podatek od towarów i  usług zgodnie

z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

8.  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.  Umowa  w  sprawie  realizacji  zamówienia  publicznego  zawarta  zostanie

z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych

zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3.  Zamawiający  niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawiadomi

wykonawców podając w szczególności:

1)  nazwę  (firmę),  siedzibę  i  adres  wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano,  oraz

uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy

złożyli  oferty wraz  z  punktacją  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert

i łączną punktację,

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało

miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,

4) termin po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

1) zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy

ogłoszeń,

2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego - www.bip.charsznica.pl 

5.  unieważnieniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zamawiający

zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1)  ubiegali  się  o  udzielenie  zamówienia  -  w przypadku unieważnienia  postępowania

przed upływem terminu składania ofert,

2)  złożyli  oferty  -  w  przypadku  unieważnienia  postępowania  po  upływie  terminu

składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na

wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu

kolejnego  postępowania,  które  dotyczy  tego  samego  przedmiotu  zamówienia  lub

obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

1)  w terminie  5 dni  od  dnia  przesłania zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej

oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej

oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

3)  w  przypadku  gdy,  w  postępowaniu  złożona  została  tylko  jedna  oferta  lub  nie

odrzucono  żadnej  oferty  oraz  nie  wykluczono  żadnego  wykonawcy,  możliwe  jest

zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

8.  miejscu  i  terminie  podpisania  umowy  zamawiający  powiadomi  wybranego

wykonawcę.

9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie

uchylał  się  od  zawarcia  umowy  zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi

jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

10  Jeżeli  oferta  wspólna  złożona  przez  dwóch  lub  więcej  wykonawców  zostanie

wyłoniona  w  prowadzonym postępowaniu  jako  najkorzystniejsza  przed  podpisaniem

umowy  zamawiający  zażąda  w  wyznaczonym  terminie  złożenia  umowy  regulującej

współpracę  tych wykonawców,  podpisanej  przez  wszystkich wykonawców,  przy czym

termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.  Zamawiający  przewiduje  wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania  umowy,

które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy.

2.  Od wykonawcy,  którego oferta  zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane

będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia

należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny ofertowej przedstawionej przez

wykonawcę.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku

następujących formach:

1)  w  pieniądzu,  przelewem  na  rachunek  bankowy:  Banku  Spółdzielczym

w  Wolbromiu,  Oddział  w  Charsznicy  Nr    38  84500005  0030  0300  0013  0003

20



z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Odbieranie, transport i

zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości

zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica"

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w 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 (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).

4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz:

Siedziba Gminy - Urząd Gminy Charsznica, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica.

5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane

6.  Jeżeli  o  udzielenie  zamówienia  ubiegają  się  wykonawcy  występujący  wspólnie,

ponoszą  oni  solidarną  odpowiedzialność  za  wniesienie  zabezpieczenia  należytego

wykonania umowy.

7.  Jeżeli  wyłoniony  wykonawca  nie  wniesie  w  określonym  terminie  zabezpieczenia

należytego  wykonania  umowy  zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi

jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania

Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

21.  Istotne  dla  stron postanowienia,  które  zostaną wprowadzone  do treści

zawieranej umowy

Postanowienia umowy zawarte w projekcie umowy, który stanowi załącznik numer: 5

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki  ochrony  prawnej  określone  w  Dziale  VI  ustawy  Prawo  zamówień

publicznych przysługują  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku

naruszenia przez Zamawiającego przepisów p.z.p..

2. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  p.z.p.  czynności

Zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania
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czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawiep.z.p..

3. Z uwagi na wartość przedmiotowego postępowania, zgodnie z art. 180 ust. 2p.z.p.,

odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

b) określenia warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty Odwołującego;

e) opisu przedmiotu zamówienia;

f) wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności

Zamawiającego,  której  zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy  PZP,  zawierać

zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,  określać  żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. 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.

6. 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.

7 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP:

a) Odwołanie  wnosi  się  w  terminie  5  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 PZP,  albo w

terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  a  także  wobec

postanowień Specyfikacji istotnych warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od

dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  Specyfikacji

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 21 ust. a i b SIWZ

wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
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staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę

jego wniesienia.

d) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty

najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia,

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli  Zamawiający nie zamieścił  w

Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. Wykonawca  może  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia  odwołania

poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności podjętej

przez niego lub  zaniechaniu czynności,  do której  jest  on zobowiązany na podstawie

ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 p.z.p..

a) W  przypadku  uznania  zasadności  przekazanej  informacji  Zamawiający

powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej informując o tym Wykonawców w

sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

b) Na  czynności,  o  których  mowa  w pkt.  a   nie  przysługuje  odwołanie,  z

zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

23. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert

od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów

stanowiących  załączniki  do  protokołu  (jawne  po  zakończeniu  postępowania)  oraz

stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

zamawiający  udostępnia  wskazane  dokumenty  po  złożeniu  pisemnego  wniosku,

zamawiający  wyznacza  termin,  miejsce  oraz  zakres  udostępnianych  dokumentów,

udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika

zamawiającego,  wykonawca  nie  może  samodzielnie  kopiować  lub  utrwalać  treści

złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania

obrazu,    udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie

godzin jego pracy – urzędowania.

3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą,
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faksem lub  drogą elektroniczną,  z  zastrzeżeniem,  że  jeżeli  z  przyczyn  technicznych

przesłanie  kopii  dokumentów  będzie  znacząco  utrudnione  zamawiający  poinformuje

o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.

4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający

wykonuje odpłatnie (1,00 zł. za 1 stronę).

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień

publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w

sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2010 nr

223 poz. 1458) oraz Kodeks Cywilny.

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

24. Załączniki:

Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2. Formularz ofertowy

Załącznik nr 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5. Wzór umowy

Załącznik nr 6. Mapa gminy Charsznica

Załącznik nr 7. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 8. Wykaz usług

Załącznik nr 9. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o

podstawie dysponowania tymi zasobami

Wójt Gminy Charsznica

Jan Żebrak

24


