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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich
odzysk i/lub recykling” wytwarzanych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów
Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek, komponentu do produkcji paliwa
alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling”.

1. Zamawiający:

MZKPOK Sękity Sp. z o.o.
Bisztynek-Kolonia 14
11 - 230 Bisztynek,
NIP: 7431815638
REGON: 519563483
e-mail: mzkpok@wp.pl
www.bip.bisztynek.pl
Godziny urzędowania: pon.- pt. od 7.00 do 15.00
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej PZP.
3. Opis przedmiotu zamówienia
1) „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w19 12 11 poprzez ich
odzysk i/lub recykling” wytwarzanych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu
Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek, komponentu do
produkcji paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling”. Przedmiot zamówienia
został szczegółowo opisany w ust. 5 SIWZ.
2) Wykonawca
dla
wypełnienia
swoich
zobowiązań
powinien
zapewnić
doświadczone
i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i
opiniami, warunkującymi prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.
3) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zmówienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.):
a) 1 osoby wykonującej pracę fizyczną,
- z wyjątkiem przypadków, gdy nie zachodzą przesłanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy
i wykonanie prac nie będzie oparte na stosunku świadczenia pracy a świadczone na podstawie tzw.
„samozatrudnienia” z uwzględnieniem dysponowania bezpośredniego, wówczas Wykonawca
zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego, wraz ze wskazaniem podwykonawstwa.
Weryfikacja zatrudnienia prowadzona będzie w oparciu o zapisy umowy określone w załączniku nr 5 do
SIWZ.

4) Wspólny Słownik Zamówień:
90.53.30.00-2 usługi gospodarki odpadami
4. Wymagania zatrudnienia przy realizacji zmówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób
na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia zostały
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem
powierzonych im zadań
2) Zamawiający nie określa wymiaru etatu zatrudnienia z tym, że każda godzina wykonywanej pracy
przez każdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi być realizowana w ramach umowy o
pracę.
3) Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia
trwało w całym okresie wykonywania zamówienia, a zatrudnione osoby zobowiązane będą do
osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli spełniania warunków określonych w ust. 4 pkt. 1 SIWZ
przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
5) Wykonawca/podwykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi
Zamawiającemu oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę zaangażowanych
w realizację przedmiotowego zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że
objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
6) Wykonawca/podwykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe
wezwanie Zamawiającego, oryginału oświadczenia potwierdzającego fakt zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,
w odniesieniu do których Zamawiający zastrzegł obowiązek zatrudnienia w oparciu o umowę
o pracę w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.
7) Wykonawca w przypadku niezatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę przy realizacji
zamówienia na umowę o pracę osób, w odniesieniu do których zamawiający postawił ten wymóg,
w terminie określonym w ust. 4 pkt. 5 i 6, będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej na
zasadach określonych we wzorze umowy – zał. 5 do SIWZ.
8) Zamawiający przewiduje także możliwość przeprowadzania kontroli przez przedstawicieli
zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonania przedmiotu zamówienia.
9) W uzasadnionych przypadkach, nie leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku rozwiązania
stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę (podwykonawcę) przed
zakończeniem trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) będzie zobowiązany do zatrudnienia
na to miejsce innej osoby pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania, co
do sposobu zatrudnienia na cały okres realizacji zamówienia,
10) zmiana osób, o których mowa w pkt. 9 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawi
korektę oświadczenia dotyczącego osób wykonujących zamówienie do wiadomości Zamawiającego).
11) Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania zmiany pracowników na wniosek Zamawiającego, w
przypadku zaistnienia uzasadnionych zarzutów Zamawiającego, co do osoby pracownika
Wykonawcy, obowiązek określony powyżej dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności , o których mowa
w ust. 3 pkt. 4 a SIWZ.
1)

12) Zamawiający nie dopuszcza naruszenia postanowienia art. 22 §12 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.), tj. zastąpienia umowy o pracę - wynikającą
wprost z treści art. 22 § 1* tejże ustawy, umowami cywilnoprawnymi.
5.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o
kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów
inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling” wytwarzanych w Międzygminnym
Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14,
11-230 Bisztynek, komponentu do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk i/lub
recykling w ilości około 2.500 Mg.
Odpady będące przedmiotem zamówienia powstają Odpady będące przedmiotem zamówienia powstają w
wyniku sortowania frakcji nadsitowej ( > 80 mm) wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych (o
kodzie 20 03 01) oraz odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie (odpady z grupy 15 01) na linii
sortowniczej po wysortowaniu frakcji materiałowych nadających się do recyklingu i ponownego użycia tj.
metalu, szkła, papieru, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych.
Po załadowaniu odpadów komunalnych zmieszanych do leja zrzutowego przenośnikiem znoszącym odpady
transportowane są do sita bębnowego o oczku przesiewającym o średnicy 80 mm wyposażonego w
sekwencję otwierania worków. W sicie następuje rozdział odpadów na dwie frakcje:
- podsitowa o granulacji poniżej 80mm, która kierowana jest przenośnikiem podsitowym poprzez przenośnik
ładujący frakcji drobnej do 4 wózków
- nadsitowa o granulacji powyżej 80 mm, z której powstają odpady będące przedmiotem zamówienia,
kierowana jest przenośnikiem sortowniczym do kabiny sortowniczej.
W kabinie sortowniczej następuje proces manualnego sortowania odpadów.
Personel kabiny sortowniczej wybiera i segreguje, w której wybierane są odpady opakowaniowe typu szkło,
makulatura, butelki PET, metale do 6 pojemników znajdujących się pod lejami zrzutowymi stanowisk
sortowniczych.
Pozostałości po sortowaniu w kabinie sortowniczej (balast) przenośnikiem kierowane są na zewnątrz hali
sortowni w formie luźnej do kontenera.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia ubiega z końcem 31.12.2018 roku lub wcześniej gdy wyczerpie
się określona umową ilość/wartość brutto przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości komponentów do produkcji
paliwa alternatywnego RDF do odbioru i zagospodarowania w trakcie trwania umowy.
Odpady przekazywane będą luzem, bez uprzedniego zbelowania.
Szacowana ilość komponentu do produkcji paliwa alternatywnego RDF, która będzie odbierana z terenu
Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o. to ok.
2.500 Mg/rok. Odbiór odpadów będzie odbywał się w trybie ciągłym w dniach od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7:00 do 15:00 w ilości określonej w dyspozycji odbioru przesłanej e-mailem do przedstawiciela
Wykonawcy. Odbiór nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty dostarczenia dyspozycji odbioru.
Zamawiający będzie wysyłał dyspozycję odbioru biorąc pod uwagę pełen załadunek środka transportu
Wykonawcy. Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu Międzygminnego Zakładu Kompleksowego
Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek. Załadunek
odpadu o kodzie 19 12 12 leży po stronie Zamawiającego, zaś transport po stronie Wykonawcy. Ważenie
odbieranych przez Wykonawcę komponentów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze
Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym oraz kartą przekazania odpad . Dokumenty te
stanowić będą wyłączną podstawę do określania ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcą.
Oferowany sposób zagospodarowania odpadów musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami prawa. Odpady zostaną zagospodarowane na instalacjach Wykonawcy, które posiadają decyzje
zezwalające na przedmiotowym terenie prowadzić działalność w zakresie przetworzenia tych odpadów
(decyzje te będą stanowiły załącznik do umowy). Odpady objęte niniejszą umową zostaną przetworzone w
procesie odzysku R12 – wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w
punktach od R1 do R11 (produkcja paliwa alternatywnego) wyszczególnionym w załączniku nr 1 do ustawy
z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz 1987).
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po wykonaniu usługi (w skali danego miesiąca rozliczeniowego)
do dostarczenia Zamawiającemu, bez wezwania, dokumentów potwierdzających odzysk i/lub recykling z
zagospodarowanego odpadu (DPO, DPR). Dokument ten wystawiany powinien być zbiorczo dla danego
rodzaju odpadu za dany miesiąc w danym roku sprawozdawczym w terminie 7 dni od ostatniego dnia
miesiąca.
Zamawiający będzie sporządzał karty przekazania odpadu niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego
dotyczy.
Dostarczone Zamawiającemu dokumenty potwierdzające odzysk i/lub recykling z zagospodarowanego
odpadu oraz podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę karta przekazania odpadu stanowić będą
podstawę do podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. Podpisany przez obie strony protokół zdawczo odbiorczy stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
Wartość każdej usługi będzie obliczana przez pomnożenie ceny oferowanej przez Wykonawcę w ofercie za
usługę odbioru i zagospodarowania l Mg przez ilość odebranych odpadów.
Rozliczanie odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy
będzie odpowiadało cenie wskazanej w ofercie za usługę odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12
12. Rozliczenie odbywać się będzie w cyku miesięcznym na podstawie podpisanego przez obie strony
protokołu zdawczo – odbiorczego.
Zamawiający zastrzega, że z uwagi na bezpośrednią produkcję odpadu kodzie 19 12 12 z odpadów zmieszanych (20 03
01) i opakowaniowych (grupa 15 01) dostarczanych na bieżąco, nie ma możliwości określenia gwarantowanych przez
Zamawiającego parametrów ilościowych, jakościowych i morfologicznych odpadów przekazywanych Wykonawcy w
ramach niniejszej umowy. W związku z tym Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń od Zamawiającego z
tego tytułu. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał oględzin odpadów będących przedmiotem
zamówienia na terenie Instalacji Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00. – po uprzednim
umówieniu terminu z Zamawiającym.

Zmawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części.
6. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
a) od dnia podpisania umowy do 31-12-2018 roku lub wcześniej, gdy wyczerpie się określona
ilość/wartość brutto przedmiotu zamówienia (tj. 2.500 Mg).
7. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu;
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów
- aktualne zezwolenie na transport i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wydane na podstawie
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach lub zezwolenie na transport i przetwarzanie
odpadów o kodzie 19 12 12 wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
lub inny dokument z którego wynika, że Wykonawca jest uprawniony do przetwarzania odpadów
metodą R 12.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) Zdolności technicznej i zawodowej
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje zdolnościami technicznymi wg. załącznika nr 6 do
SIWZ. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w celu wykonania zamówienia
publiczne dysponuje :
- co najmniej jednym samochodem do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy
emisji spalin EURO 6.
W odniesieniu do zdolności technicznych wykazanych w części 2 wykazu należy złożyć pisemne
zapewnienie podmiotów wykazanych w tej samej tabeli o udostepnieniu potencjału technicznego
do wykonania zamówienia – udostępnienie takie powinno wyraźnie wskazywać nazwę
zamawiającego, tytuł zamówienia podany w SIWZ oraz potwierdzać bez wątpliwości rodzaj,
markę oraz inne dane technicznego udostępnianego potencjału technicznego.
8. Podstawy wykluczania
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę na podstawie
przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP.
2) Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP Wykonawcy:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.);
3) Wykluczenie wykonawcy następuje:
a) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 PZP, gdy osoba,
o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1
pkt 13 lit. a-c PZP, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia;
b) w przypadkach, o których mowa:
- w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 PZP, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach,
została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d PZP,
- w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP,
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
c) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 PZP, jeżeli nie upłynęły 3 lata od
dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
d) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 PZP, jeżeli nie upłynął okres, na jaki
został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
e) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
4) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 PZP oraz 16-20 PZP
lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP, 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

5)
6)

7)
8)

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. Zapisów 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.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 4.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP, przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole
sposób zapewnienia konkurencji.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 25a ust. 1
PZP (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 25a ust. 1 PZP - załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w postępowaniu.
3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą
być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
4) Aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów wydane przez odpowiedni organ na podstawie
ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.)
5) Wykaz, o którym mowa w pkt 7 ust. 2 lit. c potwierdzający, że Wykonawca posiada lub dysponuje
odpowiednimi zdolnościami technicznymi, wraz ze wskazaniem tytułu prawnego do dysponowania
pojazdem wraz z dokumentem potwierdzającym ów tytuł wg. załącznika nr 6 do SIWZ.
6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP (załącznik nr
3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
7) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),
8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie oraz
dokumenty o których mowa w ust. 9 pkt. 2-3 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.

9) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o
którym mowa w pkt. 2.
10) W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu wykonawca w składa dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt. 3
SIWZ, w stosunku do tych podmiotów.
11) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
zamiast dokumentów, o których mowa w ust.9 pkt 3 SIWZ składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
12) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126) dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.
22a PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
13) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 9 pkt. 1-2 i 4 SIWZ, składane są w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
14) 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.
15) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
16) W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentów i oświadczeń, zastosowanie mają przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o którym mowa powyżej.
17) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 9 pkt. 1 i 2 SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wezwie w trybie art. 26 ust. 3 PZP do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
10. Procedura odwrócona
1) Zamawiający informuje, że stosuje procedurę odwróconą zgodnie z art.24aa ust.1 PZP .
2) Zamawiający informuje, że zgodnie z art.24aa ust.1 PZP najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej
1) Na potrzeby postępowania przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców
(w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: osobę fizyczną, osobę
prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które
nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub

prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, osobę fizyczną, która posiada
kontrolę, w rozumieniu pkt 2, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła
działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli
podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów, związek przedsiębiorców – na potrzeby przepisów
dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów), którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
2) Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2017 poz.
229 ze zm.) przez przejęcie kontroli - rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego
uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu
wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu
na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników
albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi
osobami,
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo
na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi
osobami,
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub
przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;
3) Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców
należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty w tym samym
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
(załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
12. Zamiana, wycofanie i zwrot oferty
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem
składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert:
a) W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje,
w
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z dopiskiem „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” będą otwierane
w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze
złożonymi ofertami.
b) W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia,
określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność
wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów - Wykonawca winien dokumenty te złożyć.

2)

Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie
wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w ust. 16 pkt. 7 SIWZ, przy czym koperta zewnętrzna
powinna mieć dopisek „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmiany, zostaną dołączone do oferty.
Wykonawca nie może wprowadzić zmiany do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania
ofert.

13. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami;
1) W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne komunikacja pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r. poz. 1030) z uwzględnieniem
wymogów dotyczących formy.
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują
pisemnie z zastrzeżeniem pkt. 3.
3) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy
przekazywaniu następujących dokumentów:
a) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ,
b) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,
c) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa
w art. 25 ust. 1 PZP,
d) wezwania Zamawiającego dotyczące złożenia lub uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub
pełnomocnictw, kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 2, 2f, 3, 3a PZP,
e) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny
oraz odpowiedź Wykonawcy w powyższym zakresie,
f) informacja o poprawieniu ofert na podstawie art. 87 ust. 2 PZP,
g) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających
na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących
istotnych zmian w treści oferty,
h) wezwanie Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
i) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
j) zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oraz
o odrzucenie oferty,
k) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 PZP,
l) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
m) zawiadomienie o złożeniu oferty po wyznaczonym terminie;
n) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 PZP,
o) wniosek o udostępnienie protokołu lub/ i załączników do protokołu.
4) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych
oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego,
niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.
5) Adres do korespondencji zamieszczony jest w ust. 1 niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, aby
wszelkie pisma związane z postępowaniem, były kierowane wyłącznie na ten adres.

6) W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej.
7) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
8) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i
inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych
w art. 22a ustawy oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
9) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej
w pkt. 8, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o
których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12) Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
a) Porydzaj Adrian – email: [mzkpok@wp.pl], tel. 89 718 90 16.
13) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 14.03.2018r Przedłużenie terminu składania
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom,
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz
zamieści je na stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ.
14) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu.
14. Termin związania ofertą
1) Postanowienia zwarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu
terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, 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.
2) Przedłużenia terminu związania z ofertą może dokonać również samodzielnie Wykonawca.
15. Podwykonawstwo
1) Przez użytą w postępowaniu definicję:
a) podwykonawcy – należy przez to rozumieć podmiot, z którym Wykonawca zawarł umowę, za
zgodą Zamawiającego, zgodnie z art. 6471 kc, na realizację części przedmiotu umowy.
b) umowę o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy, zawartą wykonawcą a innym
podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub
między dalszymi podwykonawcami.
2) Zamawiający dopuszcza dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy tylko w przypadkach określonych we wzorze umowy.
3) Wykonawca zobowiązany jest dokonać płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
4) Zapisy dotyczące obowiązku zatrudnienia określone w ust. 5 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest
zamieścić w umowie z podwykonawcą.
5) Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca
zobowiązany jest w ofercie wskazać część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom

oraz zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 9 pkt. 2
SIWZ.
6) Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę osobie trzeciej w całości lub części
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
7) Zamawiający wymaga przedłożenia zawartych umów podwykonawstwa, których przedmiotem są
dostawy i usługi.
8) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w
takim samym zakresie jak za swoje działania.
9) Do zwarcia umów z dalszymi podwykonawcami zastosowanie mają zapisy dotyczące zawierania
umów pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą.
10) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a PZP- w celu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że inny proponowany
podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stosunku nie mniejszym, niż wymagany
w trakcie postępowania.
11) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a PZP, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.”
16. Opis sposobu przygotowania ofert
1) Oferta Wykonawcy na wykonanie przedmiotu zamówienia winna być sporządzona w 1 egzemplarzu,
w formie pisemnej, w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie
długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz
z ich tłumaczeniami na język polski.
2) Wszystkie załączniki do oferty winny być napisane w sposób czytelny i trwały, w języku polskim.
3) Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc., muszą być parafowane przez Wykonawcę.
4) Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis
pozwalający zidentyfikować osobę upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy.
5) Wykonawca może w ofercie zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie musi być dokonane
najpóźniej w terminie składania ofert. W stosunku do zastrzeżonych informacji Wykonawca
zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).
6) Wzór oferty stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
7) Oferta musi być złożona w kopercie zabezpieczonej poprzez zaklejenie powinna zawierać nazwę
i pełny adres Wykonawcy oraz oznaczenie:
a) przetarg na: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w
tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w
19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling” wytwarzanych w Międzygminnym Zakładzie
Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11230 Bisztynek, komponentu do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk i/lub
recykling”.
b) W przypadku innego oznakowania oferty, negatywne konsekwencje z otwarcia, nie przekazania
koperty Zamawiający, ponosi Wykonawca.
8) Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 25a ust.
1 PZP (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu;
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 25a ust. 1 PZP - załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w postępowaniu;
c) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy);
d) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, załączniki i oświadczenia (jeśli uprawnienie
tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty) - (jeżeli dotyczy);
9) 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.
10) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
11) W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentów i oświadczeń, zastosowanie mają przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o którym mowa powyżej.
12) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, na wezwanie Zamawiającego, każdy z
Wykonawców występujących wspólnie składa we własnym imieniu:
a) dokumenty i oświadczenia, dotyczące własnej firmy wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania, o których mowa w ust. 9 pkt. 3 SIWZ - składa każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy;
b) W przypadku spółki cywilnej, na wezwanie Zamawiającego, każdy ze wspólników spółki
cywilnej składa oddzielnie we własnym imieniu następujące dokumenty i oświadczenia, o
których mowa w ust. 9 pkt. 3 SIWZ.
13) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
składają dokumenty zgodnie z zasadami określonymi ust. 9 SIWZ.
14) Wszystkie strony załączników do oferty zaleca się aby były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający
zdekompletowaniu ich zawartości, a każda strona oferty winna być czytelnie opatrzona kolejnym
numerem.
15) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
17. Wykonawcy składający wspólnie ofertę
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie,
2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące postanowienia:
a) określenie celu gospodarczego dla jakiego porozumienie zostało zawarte,
b) oznaczenie czasu trwania porozumienia obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia,
c) wykluczenie możliwości wypowiedzenia porozumienia przez któregokolwiek z Wykonawców do
czasu wykonania zamówienia,
d) zakaz zmian w porozumieniu bez zgody Zamawiającego,
e) porozumienie winno upoważniać jednego z Wykonawców we wszystkich sprawach związanych
z ofertą i umową o realizacje zamówienia.
4) Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem
zawieszającym.

18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w MZKPOK Sękity Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia
14, 11-230 Bisztynek, do dnia 22.03.2018r. do godziny 10.00.
2) Otwarcie ofert odbędzie się w MZKPOK Sękity Sp. z o.o. 11-230 Bisztynek w dniu 22.03.2018r. o
godzinie 10:30;
3) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
19. Opis sposobu obliczania ceny.
1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach: a) cena: 60%, b) posiadanie samochodów do odbioru odpadów komunalnych
spełniających normy emisji spalin EURO 6 -aspekt środowiskowy: 40%.
2) Dla przyjętego kryterium cena maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej zaoferowanej
cenie ryczałtowej, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: Pi (C) = Cmin/Ci •
Max (C) gdzie: Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; Cmin najniższa
cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; Ci cena oferty "i"; Max (C) maksymalna
ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".
3) Dla przyjętego kryterium oceny aspekt środowiskowy, Zamawiający określi wartość punktową ofert
w następujący sposób: - posiadanie 1 samochodu do odbioru odpadów komunalnych spełniających
normy emisji spalin EURO 6 – 10 pkt, -posiadanie 2 samochodów do odbioru odpadów
komunalnych spełniających normy emisji spalin EURO 6 – 20 pkt, -posiadanie 3 samochodów lub
więcej niż 3 do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji spalin EURO 6 – 30 pkt,
4) Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium będzie zaokrąglona do drugiego miejsca po
przecinku.
5) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą całkowitą liczbę punktów,
stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych wyżej kryteriów oceny
ofert, wyliczonych wg następującego wzoru: K = Kc + KS gdzie K – suma punktów oceny Kc liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium: cena KS – liczba punktów
uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium: aspekt środowiskowy
6) Uwaga: Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium cena będzie zaokrąglona do drugiego miejsca
po przecinku.
7) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
8) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
9) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
zamawiającego
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zgodnie
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w
szczególności gdy cena całkowita jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia
powiększonej o VAT lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający
zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które
nie wymagają wyjaśnień.
10) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
11) Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana przez
Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

12) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym
fakcie zawiadomiony przez Zamawiającego.
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert przedstawionych przez
Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych informacji.
14) Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawcę w sytuacjach, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt. 12 - 23 PZP i art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. Ofertę takiego Wykonawcy uznaje się
za odrzuconą.
15) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z PZP;
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastrzeżeniem art. 87
ust. 2 pkt 3 PZP;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP,
h) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania
ofertą;
i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający
żądał wniesienia wadium;
j) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;
k) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a
tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
l) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
16) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części Zamawiający jednocześnie
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) 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 punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
d) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do
kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
e) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
f) unieważnieniu postępowania;
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne
17) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części, Zamawiający zamieści
informację, o której mowa w pkt. 16 lit. „a” i pkt. 16 „e” i „f” również na stronie internetowej.
20. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to

2)

3)

4)

5)

zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało
przesłane w inny sposób.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w ust. 22 pkt 1 SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) w przypadku złożenia tylko jednej oferty;
b) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione
w art. 180 ust. 2 PZP lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie
kończące postępowanie odwoławcze.
Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców (umowę konsorcjum).
Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość kapitału
zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany
dostarczyć uchwałę z postanowieniami art. 230 kodeksu spółek handlowych lub odpis umowy
spółki, zezwalający na zaciągania takich zobowiązań.
W przypadku gdy Wykonawca nie wypełnił wymagań formalnych zawartych w treści niniejszej
SIWZ, dotyczących podpisania umowy Zamawiający wyznaczy dodatkowy/ostateczny termin
uzupełnienia brakujących dokumentów formalnych wskazanych treścią SIWZ. Gdy Wykonawca na
ponowne wezwanie nie wypełni wymagań formalnych, zmawiający ma prawo uznać, że Wykonawca
uchyla się od podpisania umowy. W takim przypadku będą miały zastosowanie przepisy:
a) możliwość zastosowania art. 94 ust. 3 PZP (wybór kolejnej oferty);
b) obowiązek zastosowania art. 46 ust. 5 pkt. 1 i 3 PZP ( zatrzymanie wadium).

21. Wadium
Zamawiający na mocy posiadanych uprawnień (art. 45 ust. 1 u.p.z.p) nie wymaga w przedmiotowym
postępowaniu o zamówienie publiczne wnoszenia wadium.
22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający na mocy posiadanych uprawnień (art. 147 ust. 1 u.p.z.p) nie wymaga w przedmiotowym
postępowaniu o zamówienie publiczne wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
23. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający
wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach
1) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z
uwzględnieniem punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji.
2) O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
3) Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4) Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów PZP.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3)

4)

5)

6)

7)
8)

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.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby 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
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.
Wykonawca w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania może poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami 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 PZP.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w PZP dla tej czynności.
Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 PZP. Odwołanie regulują art. 180 – 198 PZP.

25. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
26. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i
7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
27. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać
oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich
składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
28. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.
- mzkpok@wp.pl
29. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych
1) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a
Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).
2) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
30. Zasady przeprowadzania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
31. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
32. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP

Zamawiający nie określa wymagań , o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP.

33. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP. Standardy jakościowe, o
których mowa w art. 91 ust. 2a PZP
Nie dotyczy, gdyż zamawiający zastosował kryterium cena 60% i 40% inne kryteria.
34. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów
elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10 ust. 2 PZP.
Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
35. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na
które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które
będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy,
w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.
Nie dotyczy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
36. Zaliczki
Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek.
37. Zawartość dokumentacji
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2) Załączniki:
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 25a ust. 1 PZP – załącznik nr 1;
b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 PZP. –
załącznik nr 2;
c) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 3.
d) Wzór oferty – załącznik nr 4;
e) Wzór umowy – załącznik nr 5;
f) Wykaz dysponowania odpowiednimi zdolnościami – załącznik nr 6.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Zamawiający:
MZKPOK Sękity Sp. z o.o.
Bisztynek-Kolonia 14
11 - 230 Bisztynek
Wykonawca:
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling” wytwarzanych w
Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o.,
Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek, komponentu do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) poprzez
ich odzysk i/lub recykling”, prowadzonego przez MZKPOK Sękity Sp. z o.o., oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ust. 7 pkt. 2
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną
dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i
właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na
zasobach
następującego/ych
podmiotu/ów..………………………………………………………………………………………………….,
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 2 do SIWZ
Zamawiający:
MZKPOK Sękity Sp. z o.o.
Bisztynek-Kolonia 14
11 - 230 Bisztynek
Wykonawca:
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: PZP),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling”
wytwarzanych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity”
Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek, komponentu do produkcji paliwa alternatywnego
(RDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling”, prowadzonego przez Bisztynek, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 PZP.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
MZKPOK Sękity Sp. z o.o.
Bisztynek-Kolonia 14
11 - 230 Bisztynek
Wykonawca:
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk
i/lub recykling” wytwarzanych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów
Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek, komponentu do produkcji
paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling”,
oświadczam, że przynależę/nie przynależę do grupy kapitałowe zgodnie z definicją zawartą w ustawie z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2017, poz. 229 ze zm.).
W związku z przynależnością do grupy kapitałowej załączam listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej*/nie dotyczy*.

…………………, dnia…………..
………………………………………………………………………..
(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Niepotrzebne skreślić.

*
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Załącznik nr 4 do SIWZ
.........................................
pełna nazwa i adres Wykonawcy
..............................................
nr telefonu
..............................................
nr fax.
……………………………
adres e-mail
OFERTA
Ja, niżej podpisany ….................................................................................................................. działając w
imieniu 1..............................................................i na rzecz2 ............................................................................
z siedzibą ............................................ zarejestrowaną w ........................................................ pod numerem
................................ NIP ..........................................REGON ...........................................................................
Jestem małym/ średnim/ dużym przedsiębiorstwem3
numer rachunku bankowego ....................................................................................................w banku:
...........................................................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn „Odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling” wytwarzanych
w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o.,
Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek, komponentu do produkcji paliwa alternatywnego (RDF)
poprzez ich odzysk i/lub recykling”, składam niniejszą ofertę:
1. Oferuję realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową za:
cenę brutto .................................zł
(słownie: ....................................................................................)
2. Wybór naszej oferty będzie / nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (*niepotrzebne skreślić).
(Nazwa towaru lub usługi ) ………………………………………………………………………………….,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, oraz ich
wartość bez kwoty podatku: ……………………………………………………………………….. zł netto
3. Oferuję realizację zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do 31grudnia 2018 r.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową, uznaję ją za kompletną i nie wnoszę do
niej żadnych zastrzeżeń.
5. Termin płatności za realizację zamówienia wynosi 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury.
6. Zamierzam */Nie zamierzam* powierzyć podwykonawcy część
zamówienia………………………………………………………………………………………….………..,
7. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Należy określić w czyim imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki)
Podać pełną nazwę firmy
3
Niewłaściwe skreślić
1
2
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8. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w
załączonym do dokumentacji przetargowej wzorze umowy oraz w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
9. Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część są:
1 .………………………………………………..
2 .……………………………………………….
3 ........................................................................
4 ………………………………………………..
5 …………………………………………………..
6 ……………………………………………………
7 ……………………………………………………
8 ………………………………………………………
9 ………………………………………………………..
10 ………………………………………………………..

10. Składam ofertę wraz z załącznikami na ...... kolejno ponumerowanych stronach.

............................. dnia .................

........................................................................
(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

* Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 5 do SIWZ
WZÓR
UMOWA nr…………
zawarta w Bisztynku
dnia ....................................
pomiędzy:
Międzygminnym Zakładek Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Sp. z o.o.,
11 - 230 Bisztynek, Bisztynek-Kolonia 14 zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez Adriana Porydzaj – Prezesa Zarządu
NIP: 7431815638
REGON:519563483
a:
firmą:
………………………………………………………………………………………..,
adres:
…………………………………., NIP………………………………… - zwaną w dalszej części Umowy
Wykonawcą, którego reprezentują:
………………………………………………………………………………………………….
Reprezentanci obu stron oświadczają, iż okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy dokumenty
wskazujące ich tożsamość oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania w imieniu
reprezentowanych przez Nich Stron.
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) została zawarta umowa
następującej treści:
Przedmiot umowy
§1
Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling” wytwarzanych w Międzygminnym
Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia
14, 11-230 Bisztynek, komponentu do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk
i/lub recykling”.
Przesłanki wykonania przedmiotu umowy
§ 2.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie „Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling”
wytwarzanych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity”
Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek, komponentu do produkcji paliwa alternatywnego
(RDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling”. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu
wraz z każdą fakturą, bez wezwania ze strony Zamawiającego, dokumentów (lub ich poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii przez osobę umocowaną po stronie Wykonawcy), potwierdzających odzysk
i/lub recykling odbieranych w ramach niniejszej umowy od Zamawiającego odpadów, pod rygorem braku
prawa Wykonawcy do wystawienia faktury za tę część odebranych odpadów.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy właściwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz
niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu zaistnienia istotnego zagrożenia terminowej realizacji
Przedmiotu Zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:
1) opisem zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) złożoną ofertą;
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§3
Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację wykonania przedmiotu umowy są:
1. Ze strony Zamawiającego ……………………………………. tel. …………………….
2. Ze strony Wykonawcy: ………………………………………, tel: ……………………
Obowiązki Wykonawcy

1.

2.

§4
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego zawartymi w SIWZ w/w postępowania przetargowego, jego oferty na podstawie
której zawarto z nim niniejsza umowę oraz powszechnie obowiązującymi w okresie ważności
niniejszej umowy przepisami prawa.
Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, doświadczenie, umiejętności oraz zasoby sprzętowe i
kadrowe do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Zatrudnienie pracowników
§5
1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zmówienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.):
1) 1 osoby wykonującej pracę fizyczną,
2. Wyjątkiem od zapisów ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzą przesłanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy i
wykonanie prac nie będzie oparte na stosunku świadczenia pracy a świadczone na podstawie tzw.
„samozatrudnienia” z uwzględnieniem dysponowania bezpośredniego, wówczas Wykonawca zobowiązany
jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego, wraz ze wskazaniem podwykonawstwa.
4. Zamawiający nie określa wymiaru etatu zatrudnienia z tym, że każda godzina wykonywanej pracy przez
każdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi być realizowana w ramach umowy o pracę.
5. Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia trwało
w całym okresie wykonywania zamówienia, a zatrudnione osoby zobowiązane będą do osobistego
wykonywania pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli spełniania warunków określonych w ust. 1 i 4-5 niniejszej
umowy, przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu oświadczenie o
ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę zaangażowanych w realizację przedmiotowego zamówienia.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte zamówieniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego,
oświadczenia potwierdzającego fakt zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, w odniesieniu do których Zamawiający zastrzegł
obowiązek zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.
9. Wykonawca w przypadku niezatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę przy realizacji
zamówienia na umowę o pracę osób, w odniesieniu do których Zamawiający postawił ten wymóg, w
terminie określonym w ust. 5 i 6, będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej.
11. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawi korektę
oświadczenia dotyczącego osób wykonujących zamówienie do wiadomości Zamawiającego).

Termin realizacji
§6
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
a) rozpoczęcie usługi – od dnia podpisania umowy
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b) zakończenie - do 31 grudnia 2018r lub wcześniej gdy wyczerpie się określona umową
ilość/wartość brutto przedmiotu zamówienia.
Zasady płatności wynagrodzenia
§7

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie całego przedmiotu umowy ustalone zostało na

2.
3.
4.
5.
6.
7.

maksymalną kwotę zł, słownie:
złotych i .................................................... gr. / przy ustaleniu ceny za 1 Mg odpadu - zł,
słownie:
.................................................................. złotych /.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera podatek VAT i jest niezmienne przez cały okres
obowiązywania umowy.
Przyjmuje się, że Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 uwzględnił
wszystkie koszty niezbędne do jego prawidłowego wykonania.
Strony zgodnie ustalają, że termin płatności za każdą zrealizowaną przez Wykonawcę część przedmiotu
umowy wynosi 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowej pod względem księgowym
faktury VAT,
Rozliczenia odbywać się będą w cyku miesięcznym „z dołu” za faktycznie wykonaną w tym okresie
ilość usług, potwierdzoną przez przedstawicieli obu stron.
Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 umowy, nastąpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy:………………………………………………………………………
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Bezpośrednia płatność dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
§8
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o
podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag,
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiającego,
zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których
mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
Podwykonawstwo
§9
1. Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę osobie trzeciej w całości lub części
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia
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zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
projektem umowy.
3. Zapisy dotyczące obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Wykonawca zobowiązany jest
zamieścić w umowie z podwykonawcą.
4. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy/zmiany umowy, zgłosi pisemne
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo.
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
określonym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Zamawiający nie wymaga przedłożenia zawartych umów podwykonawstwa, których przedmiotem są
dostawy i usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia określonego w § 7 i jednocześnie
nieprzekraczającym 50.000 zł brutto.
9. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie
jak za swoje działania.

Kontrola i odbiór usługi
§ 10

1. Stwierdzone nieprawidłowości w należytym wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia
(lub którejkolwiek z jego części), zgłaszane będą Wykonawcy przez Zamawiającego albo na piśmie - list
polecony
(na adres:)…………………………………………………………………………………
lub e-mail (na adres:…………………………… @.......................................................), a Wykonawca,
każdorazowo będzie zobowiązany do ich natychmiastowego usunięcia (nie dłużej niż w terminie 24 godzin
od zgłoszenia). W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę skutków nienależytego wykonania
przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i
naliczenia mu kar umownych.
2. Strony ustalają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków i nie
wykona usługi w wyznaczonym czasie Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do obciążenia
kosztami magazynowania odpadu jak i zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania zastępczego na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
3. Dostarczone Zamawiającemu dokumenty potwierdzające odzysk i/lub recykling z zagospodarowanego
odpadu oraz podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę karta przekazania odpadu stanowić będą
podstawę do podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.
4. Protokół zdawczo - odbiorczy podpisane przez obie strony stanowić będzie podstawę do wystawienia
faktury przez Wykonawcę na kwoty i z terminami płatności określonymi w § 7 niniejszej umowy, zgodnie
z ofertą Wykonawcy.

Kary umowne
§ 11
1. Strony umowy postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania, za nienależyte wykonanie
umowy lub jej niewykonanie, są kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach:
a) za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie z winy jednej ze stron, drugiej stronie przysługuje
prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości umowy brutto, za wyjątkiem odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia
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2004 r. Prawo zamówień publicznych lub gdy Zamawiający będzie zmuszony do wypowiedzenia lub
odstąpienia od umowy z przyczyn bezpośrednio od niego niezależnych w tym siły wyższej.
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na jego pisemne żądanie karę umowną w wysokości 0,4%
wartości brutto niewykonanej w ustalonym terminie usługi z przyczyn niezawinionych przez
Zamawiającego, za każdy dzień opóźnienia.
c) Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu, na jego uzasadnione wezwanie, karę umowną
w wysokości 15% wartości brutto ceny za 1 Mg odpadu, wskazanej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, od
każdej tony której część nie została skierowana, wbrew obowiązkowi spoczywającego na Wykonawcy,
do recyklingu. Wystarczającą podstawą stwierdzenia braku skierowania odebranej przez Wykonawcę
od Zamawiającego partii odpadów do recyklingu będzie albo brak dostarczenia Zamawiającemu przez
Wykonawcę dokumentów o których jest mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy albo doręczenie
dokumentów nieprawidłowych pod względem czy to formalnym czy też merytorycznym.
d) W chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę/ podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, realizujących wskazane czynności w ramach
niniejszej umowy, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary
umowne obliczane indywidualnie za każdą osobę, jako iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za
pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i liczby miesięcy w
okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono wymogu zatrudnienia danej osoby na umowę o
pracę.
2. Nałożona kara zostanie potrącona przez Zamawiającego z należnej Wykonawcy płatności, Wykonawcy
zaś zostanie przekazana Nota obciążeniowa, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone
kary umowne na warunkach ogólnych.
Korespondencja
§ 12
1. Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy będzie kierowana pod adres:
1) Zamawiającego: MZKPOK Sękity Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek
2) Wykonawcy: ………………………………………………..
2. Zmiany adresów, o których mowa w ust. 1, potwierdzone na piśmie przez drugą stronę nie stanowią
zmiany Umowy.
Odstąpienie od umowy
§ 13
1. Stronom, poza wypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, przysługuje prawo odstąpienia od
umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:
a) zostanie wszczęte jedno z postępowań przewidzianych w ustawie z dnia 28 lutego 2003r.
Prawo upadłościowe lub nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,
b) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne,
c) Wykonawca nie rozpoczął w terminie usługi bez uzasadnionej przyczyny, nie kontynuuje jej
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
d) Wykonawca przerwał wykonanie usługi i przerwa ta trwała dłużej niż 2 (dwa) tygodnie.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia, bez
uzasadnionej przyczyny, odbioru wykonanej zgodnie z umową usługi.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinny być złożone drugiej stronie na piśmie z podaniem
uzasadnienie i nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia.
3. Strona, z powodu której zostało dokonane odstąpienie od umowy, poniesie koszty wynikłe z
odstąpienia od umowy.
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Spory
§ 14
1. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać przelewu wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy na podmiot trzeci pod rygorem nieważności.
Ochrona danych osobowych
§15
1. W celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych powierzonych przez strony
zobowiązują się one do zachowania najwyższej staranności, w tym do postępowania zgodnego z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 )
oraz przepisów wykonawczych, jeśli takie dane zostaną pozyskane przez strony przy wykonywaniu
umowy. W takiej sytuacji, Wykonawca/Zamawiający odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec
Zamawiającego/Wykonawcy lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z umową przetwarzania
powierzonych danych.
2. Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach,
które potwierdzają warunki zatrudnienia, w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.
Załączniki
§ 16
Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią integralną część umowy.

Zmiany umowy
§ 17
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o
odpadach i ustawy – Prawo zamówień publicznych.
§ 18
Niniejsza umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załączik nr 6 do SIWZ
Wykonawca:
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
ZDOLNOŚCI TECHNICZE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk
i/lub recykling” wytwarzanych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów
Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek, komponentu do produkcji
paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling”, w imieniu Wykonawcy wskazanego
powyżej
CZĘŚĆ 1
Oświadczam, że dysponuję lub będę dysponować wskazanymi poniżej zdolnościami technicznymi
niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie jak określono w SIWZ

L.p.

Typ samochodu
specjalistycznego

Nr
rejestracyjny

Pojazdy
Przeznaczenie

Norma
Spalania
EURO

Podstawa prawna
posiadania sprzętu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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CZĘŚĆ 2
Jednocześnie oświadczam, iż niżej wskazany potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia,
którym będę dysponował do jego realizacji, zostanie mi udostępniony przez następujące podmioty:

L.p.

Typ samochodu
specjalistycznego

Nr
rejestracyjny

Pojazdy
Przeznaczenie

Norma
Spalania
EURO

Podstawa prawna
posiadania sprzętu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
*Jeżeli w wykazie, Wykonawca wskazał potencjał techniczny innych podmiotów, którym będzie dysponował w
trakcie wykonywania zamówienia, to zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Pisemne zobowiązanie innego podmiotu powinno potwierdzać możliwość dysponowania przez Wykonawcę
tymi zasobami (w okresie wykonywania zamówienia) oraz określać sposób korzystania przez Wykonawcę z
tych zasobów.

............................. dnia .................

........................................................................
(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
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