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Zawartość dokumentacji:
1.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2.

Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji (załączone oddzielnie):
a)

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 1;

b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy - zał. 2;
c)

Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 3;

d) Wzór formularza ofertowego z rozbiciem na składniki cenotwórcze - zał. nr 4;
e)

Wzór umowy - zał. nr 5

f)

Wykaz usług - zał. nr 6
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa zamawiającego: Gmina Radziłów
Podmiot realizujący: Urząd Gminy Radziłów
Adres:
ul. Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów
tel: 86 273 71 10
fax: 86 273 71 10
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:45
e-mail: zamowienia@gminaradzilow.pl
Strona internetowa: http://radzilow.pl/;http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/
Adres do korespondencji:
Urząd Gminy Radziłów
ul. Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „Ustawą Pzp”.
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

2.

3.
4.

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (niesegregowanych i
wielkogabarytowych) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w okresie od
01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości zamieszkałych, które znajdują się na terenie Gminy
Radziłów. Wykaz adresów tych nieruchomości, z których będą odbierane odpady zostanie przez Gminę
Radziłów przekazany wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, najpóźniej siedem dni po
podpisaniu umowy.
Liczba gospodarstw domowych, z których będą odbierane odpady komunalne może ulec zmianie w trakcie
realizacji Zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest również odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, instytucji
samorządu terytorialnego oraz Szkół Podstawowych na terenie gminy następującego strumienia odpadów
komunalnych:
•

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

•

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe.
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5.
6.
7.
8.

9.

Powierzchnia Gminy Radziłów wynosi 19 954 ha.
Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Radziłów wynosi 4947 osób (stan według ewidencji ludności
stan na dzień 04.10.2017 r.).
Liczba gospodarstw domowych na terenie gminy Radziłów - 1072.
Na terenie Gminy Radziłów obok zabudowy jednorodzinnej jest 14 budynków wielorodzinnych, z których
każdy właściciel gospodarstwa oddzielnie składa deklarację (liczba gospodarstw ok. 47). Liczba gospodarstw
jest wliczona w liczbę gospodarstw domowych.
W skład przedmiotowej Gminy wchodzą następujące miejscowości: Barwiki, Borawskie - Awissa, Brychy,
Brodowo, Czachy, Czerwonki, Dusze, Dębówka, Janowo, Glinki, Klimaszewnica, Karwowo, Kieljany,
Konopki - Awissa, Konopki, Kramarzewo, Kownatki, Łoje - Awissa, Mścichy, Mikuty, Okrasin, Ostrowik,
Racibory, Radziłów, Rydzewo - Pieniążek, Rydzewo Szlacheckie, Sośnia, Słucz, Szlasy, Szyjki, Święcienin,
Wiązownica, Wypychy, Zakrzewo.

10. Szacowana ilość odpadów komunalnych (niesegregowanych) i wielkogabarytowych do odbioru i
zagospodarowania w czasie trwania umowy wynosi 600 Mg.
Zamawiający zastrzega, że podane ilości mają charakter szacunkowy i służą przede wszystkim oszacowaniu
kosztów realizacji usługi.
11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapoznał się z warunkami terenowymi związanymi z realizacją
zamówienia - w szczególności z siecią dróg dojazdowych do posesji objętych zamówieniem. Taka wizja
lokalna niezbędna jest w celu zapewnienia pełnej realizacji zamówienia, w tym podjęcia niezbędnych
czynności zapewniających odbiór odpadów z każdej nieruchomości (szczególnie z nieruchomości, do których
dojazd jest utrudniony).
12. Pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych zapewnia właściciel nieruchomości.
13. Mieszkańcy dotychczas gromadzą odpady komunalne w pojemnikach:
a) pojemniki o pojemności 110 litrów ocynkowane;
b) pojemniki o pojemności 120 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami;
c) pojemniki o pojemności 240 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami;
d) pojemniki o pojemności 1100 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami;

Zmieszane odpady komunalne będą gromadzone w w/w pojemnikach. W dniu odbioru odpadów właściciel
nieruchomości wystawi je przed posesją przy drodze dojazdowej do nieruchomości zapewniając łatwy dostęp dla
Wykonawcy.

14. Instalacja do jakiej mogą trafić odpady:
Zmieszane odpady komunalne i pozostałości z sortowania odpadów przeznaczone do składowania oraz odpady
wielkogabarytowe — odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Radziłów Wykonawca zobowiązany będzie

zagospodarować zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa

Podlaskiego na lata 2016 - 2022, tj. przekazać do RIPOK - obszar Czartoria.

15. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
Wykonawca odbiera z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Radziłów każdą ilość
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zmieszanych odpadów komunalnych, w tym odpadów zgromadzonych w okresie od ostatniego odbioru w grudniu
2017 r. do pierwszego odbioru w styczniu 2018 r. - raz w miesiącu, a z obszarów zabudowy kolonijnej nie mniej
niż 10 razy w roku, przy czym przerwa w odbiorze odpadów nie może być dłuższa niż jeden cykl odbioru odpadów.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie się odbywać raz w roku w miesiącu lipcu (lub innym miesiącu zgodnie z ustalonymi przez Zamawiającego i Wykonawcę szczegółowymi terminami). W dniu odbioru w/w
odpadów właściciel nieruchomości wystawi je przed posesją przy drodze dojazdowej do nieruchomości.
Odpady budowlane i rozbiórkowe, powstałe w wyniku robót niewymagających pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia do organu administracji architektoniczno - budowlanej będą w specjalnych pojemnikach zamówionych
przez właściciela nieruchomości u Przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. Odbiór odpadów nastąpi w
ciągu 48 godzin od zgłoszenia Przedsiębiorcy potrzeby ich odbioru. Wykonawca jest zobowiązany do wywozu
odpadów rozbiórkowych i budowlanych oraz do doszacowania kosztu wywozu tychże odpadów do kosztu wywozu
odpadów zmieszanych. Gmina Radziłów w trakcie dotychczasowej praktyki nie stwierdziła zgłoszeń dotyczących
konieczności odbioru odpadów rozbiórkowych i budowlanych. Fakt ten może świadczyć o gospodarczym
wykorzystaniu tychże odpadów przez ich posiadaczy.
Gospodarowanie odpadami budowlanymi z innych robót odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy
cywilnoprawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami
nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami.

16. Przedmiotem zamówienia nie jest:
1) Odbieranie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
2) Wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów,
3) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane,
4) Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

17. Warunki wykonywania usługi —obowiązki wykonawcy realizującego zamówienie:
1)

Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych i wielkogabarytowych z
nieruchomości zamieszkałych, instytucji samorządu terytorialnego oraz Szkół Podstawowych na terenie
gminy zgodnie z ustalonym harmonogramem wywozu.

2)

System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku
prowadzonej działalności gospodarczej.

3)

Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia nie może wykorzystywać pojazdów z zabudową
ROTOPRESS.

4)

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramów odbioru odpadów niesegregowanych
(zmieszanych) i wielkogabarytowych.

Harmonogram zatwierdzi Zamawiający.

Wykonawca jest

zobowiązany do przedstawienia harmonogramu wywozu odpadów do 10.01.2018 r. Wszelkie zmiany
harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia
zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych.
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5)

Wykonawca wspólnie z Zamawiającym odpowiadają za politykę informacyjną dotyczącą zasad
i terminów odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i wielkogabarytowych. Za bezpośrednie
informowanie mieszkańców odpowiada Zamawiający.

6)

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia harmonogramu odbioru odpadów dla Zamawiającego
w stosunku co najmniej z 10 - dniowym wyprzedzeniem do odbioru odpadów w następnym miesiącu.

7)

Zamawiający będzie publikował harmonogram odbioru odpadów na stronie internetowej www.radzilow.pl
oraz dostarczy właścicielom nieruchomości i instytucjom samorządu terytorialnego oraz dla Szkół
Podstawowych na terenie gminy.

8)

Wykonawca jest zobowiązany do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi
i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów jeśli jest to
wynikiem jego działalności.

9)

Obowiązkiem Wykonawcy będzie posprzątanie miejsca wokół ww. pojemników, gdy zajdzie taka potrzeba,
między innymi poprzez zabranie dostawionych przy pojemnikach worków z niesegregowanymi
(zmieszanymi) odpadami komunalnymi.

10) Wykonawca zobowiązany jest do składania miesięcznych raportów ze wszystkich tras przejazdów podczas
zbierania odpadów wraz z adnotacją i wyszczególnieniem tych nieruchomości, z których nie odebrano
odpadów. Adnotacja winna zawierać przyczyny nieodebrania odpadów z danej nieruchomości.
11) Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia w formie elektronicznej podglądu w czasie rzeczywistym
aktualnego położenia pojazdów, które będą odbierały odpady z terenu gminy Radziłów.
12) Wszystkie odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radziłów Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć do Zakładu Przetwarzania i Utylizacji Odpadów w Czartorii. Na
potwierdzenie przekazania odpadów Wykonawca raz w miesiącu zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu karty przekazania odpadów.
13) Zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U z 2017 r., poz. 1289) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania półrocznych sprawozdań i
przekazywania ich Wójtowi Gminy Radziłów w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu,
którego dotyczy.
14) Wykonawca zapewni właściwy stan sanitarny (mycie i dezynfekcję) pojazdów używanych podczas
realizacji zamówienia.
15) Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania
satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, odczytywanie i przechowywanie danych o położeniu
pojazdów i miejscach postojów w trakcie realizacji usługi. Ponadto ów monitoring powinien być
wyposażony w czujniki zapisujące dane o miejscu wyładunku odpadów. Dane powstałe w wyniku działania
w/w systemów powinny być udostępniane dla możliwej weryfikacji dokonywanej przez Zamawiającego.
16) Wykonawca jest zobowiązany do posiadania bazy-magazynowo transportowej usytuowanej w Gminie
Radziłów lub w odległości nie większej niż 60 km od granic administracyjnych Gminy Radziłów.
17) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów
prawnych, a w szczególności:
a)

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566),
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b)

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1289),

c)

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z
2013 r. poz. 122),

d)

uchwały Nr XXXlł/280/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 - 2022”,

e)

uchwały Nr XXXII/281/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie
wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 - 2022” (Dz. Urz.
Woj. Pódl. z 2016 r. poz. 4916),

f)

uchwały Nr XXXI/186/16 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziłów (Dz. Urz. Woj. Pódl. z 2017 r. poz. 186).

18. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
•
•
•

90511000-2 usługi wywozu odpadów
90512000-9 usługi transportu odpadów
90000000-7 usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne.

19. Inne informacje.
•
•
•
•

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.

Termin wykonania zamówienia obejmuje okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY
WYKLUCZENIA

1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:
1) Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 - przesłanki obligatoryjne,
2) Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 - przesłanka fakultatywna, zgodna z poniższymi zapisami,
z uwzględnieniem art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp - możliwości przedstawienia dowodów na dokonanie
tzw. samonaprawy:
a) z postępowania wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
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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 2015 r.
poz. 978, z późn. 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 2015 r. poz. 233 z późn. zm.).

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w
postępowaniu w zakresie:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

a)

Wykonawca wykaże, że dysponuje aktualnym zezwoleniem Starosty lub Prezydenta Miasta na
prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2013 r., poz. 21 ze zm.)

b)

Wykonawca wykaże, że dysponuje zaświadczeniem o wpisie do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Radziłów.

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej:

a)

Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
przynajmniej

1 (jedną) usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów

komunalnych (niesegregowanych) w ilości co najmniej 200 Mg rocznie.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Wykonawca składa wraz z oferta aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiące wstępne
potwierdzenie, że wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu - wg zał. nr 1 do SIWZ,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu - wg zał. nr 2 do SIWZ,
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2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w pkt 1.
3. W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy - Prawo zamówień publicznych, 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, wykonawca przedstawia wraz
z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Dokumenty muszą określać 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 doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) - wg
wzoru stanowiącego 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.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki cywilnej,
konsorcjum), dokumenty, o których mowa w pkt 4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona odpowiednio dla danej części zamówienia, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni
terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a)

wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
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okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; z
wykazu powinno jasno wynikać zrealizowanie przynajmniej 1 (jednej) usługi w zakresie odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych (niesegregowanych) w ilości co najmniej 200 Mg rocznie
w ciągu ostatnich 3 lat. - złącznik nr 6 do SIWZ,
2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca
winien złożyć:
a)

odpis 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 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Zamawiający
uzyska we własnym zakresie);

b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzony przez Wójta Gminy Radziłów
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
c) aktualne zezwolenia Starosty lub Prezydenta Miasta na prowadzenie działalności w zakresie transportu
odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2013 r., poz. 21
ze zm.)
7.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) składa odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej (wykonawca mający siedzibę
poza terytorium RP ponosi koszty związane z wyszukaniem, przetłumaczeniem na język polski i
przedstawieniem tegoż odpisu zamawiającemu).

8.

Dokumenty, o których mowa pkt 6 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem tego terminu.

9.

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 ust. 6 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. Zapis ust. 7 stosuje się.

10. 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.
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11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 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 z późn. zm.).
12. Gdy ofertę składa Wykonawca, który zamierza realizować zamówienie korzystając z usług podwykonawców, to
obowiązany jest wskazać nazwy tychże podwykonawców (firm) oraz części zamówienia, których wykonanie
powierzy podwykonawcom - dokonuje tego na załączniku nr 4 do SIWZ - formularzu ofertowym.

VII.
1.

OFERTY WSPÓLNE (SPÓŁKI CYWILNE / KONSORCJA)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa
w rozdz. VI ust. 1 pkt. 1 a) i 1 b) SIWZ

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. VI pkt. 4 SIWZ składa każdy
z Wykonawców.

4.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie
Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdz. VI pkt 6 SIWZ, przy czym:
1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdz. VI pkt 6 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca,
który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. V ust. 2 SIWZ
2) oświadczenia o których mowa w rozdz. V ust. 1 składa każdy z nich.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane
będą w następujących formach:
a)

pisemnej,
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2.

b)

faksem nr 86 273 71 10

c)

drogą elektroniczną - adres: zamowienia@gminaradzilow.pl

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję elektronicznie lub za pomocą faksu - każda
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniemywa, że
pismo wysłane przez zamawiającego drogą elektroniczną na wskazany przez wykonawcę adres lub na numer
faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy
z treścią pisma.

3.

Nie przewiduje się zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

4.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami są:

5.

•

Pani Aneta Mikucka (ws. procedury ZP) -te l. 86 273 71 15

•

Pan Krzysztof Konopka (ws. przedmiotu zamówienia) - tel. 86 273 61 84

Porozumiewanie się Wykonawcy z Zamawiającym będzie się odbywać w godzinach 730 - 1545.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie:
trzy tysiące złotych 00/100).

2.

W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca składa wraz z ofertą, ale
jako oddzielny dokument znajdujący się poza kopertą ofertową, kopię dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium. Kopię należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. Oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty znajdującej się wewnątrz koperty.

3.

Wadium należy wnieść w jednej z niżej wymienionych form przed upływem terminu składania ofert:
a.

pieniądzu;

b.

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c.

gwarancjach bankowych;

d.

gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1475).
4.

Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na konto depozytowe Gminy Radziłów - BS w Jedwabnem
O/Radziłów; nr konta: 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040
Dokument przelewu należy opisać, np: Wadium - „Odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z
terenu Gminy Radziłów w roku 2018".
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5.

Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli do dnia i godziny
składania ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na koncie Zamawiającego. Przedstawienie dowodu
wniesienia wadium nie jest wystarczające do stwierdzenia faktu wniesienia wadium.

Brak wniesionego

wadium do terminu składania ofert będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy a następnie odrzuceniem
oferty.
6.

Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania Wykonawcy ofertą, przy czym bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.

Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywania,
wymagalne na pierwsze żądanie do zobowiązanego gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium - w szczególności zgodnie z
art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy Pzp.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.

2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.

3.

Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania
ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.123

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści SI WZ.

2.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym - wg zał, nr 4 do S1WZ - wraz z wypełnionymi
i podpisanymi załącznikami i wymaganymi oświadczeniami.

3.

Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana
przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej.
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Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów
dołączonych do oferty.
4.

Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych, Wykonawca nie może skreślać, dopisywać ani
w jakikolwiek sposób zmieniać tekstu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego. Poprawek w treści oferty
należy dokonać poprzez skreślenie błędnej informacji (danych) i podanie nowej w sposób czytelny oraz
opatrzenie jej parafą osoby uprawnionej (podpisującej ofertę).

5.

Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.

6.

Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane.

7.

Formularz Oferty wraz z załącznikami (wszystkie dokumenty) winien być zszyty

lub spięty w sposób

utrudniający jego zdekompletowanie. Załączniki oferty winny być ułożone zgodnie z ich numeracją podaną
w formularzu oferty.
8.

Oferta powinna być złożona w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego, z podaniem nazwy firmy
wykonawcy

wraz

z

adresem

oraz

wskazaniem

przedmiotu

zamówienia:

„Oferta

na

„Odbiór

i zagospodarowywanie odpadów komunalnych (niesegregowanych) i wielkogabarytowych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia
2018 r. ” - nie otwierać przed dniem 15 grudnia 2017 r. do godz. 0910”, wg poniższego wzoru:

NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY:

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Radziłów
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów
Oferta w przetargu nieograniczonym pod nazwą:
„ Odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych (niesegregowanych) i wielkogabarytowych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. ”

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM:
15 grudnia 2017 r. przed godz. 0910

9.

Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Jeżeli Wykonawca zamierza przesłać ofertę pocztą, to tylko za potwierdzeniem odbioru. Za termin złożenia
oferty uznaje się wówczas termin potwierdzenia odbioru oferty przez Zamawiającego. W interesie
Wykonawcy pozostaje uzyskanie potwierdzenia złożenia oferty.
11. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym wymagane jest
przedstawienie ich tłumaczenia na język polski.
12. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków
14

Ing. 271.15.2017 AM
PRZETARG NIEOGRANICZONY

„ Odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych (niesegregowanych) i wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. ”

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Stosowne zastrzeżenie winno być opatrzone klauzulą: „Nie
udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
art.

11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2017 r. poz.

1132).

W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na żądanie każdego uczestnika postępowania.

XII.
1.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć osobiście lub dostarczyć pocztą w Urzędzie Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14,
sekretariat (I PIĘTRO) do 15 grudnia 2017 r. do godz. 09°°.

2.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 09'°w Urzędzie Gminy Radziłów,
ul. Plac 500-lecia 14, sala konferencyjna Rady Gminy Radziłów.1234567890

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1.

Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 4 do
SIWZ.

2.

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty cen jednostkowych za
1 Mg odpadów: netto i brutto zgodnie z formularzem ofertowym - załącznik Nr 4 do SIWZ.
Faktyczne rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia będzie się odbywało na podstawie cen
jednostkowych, zawartych w Formularzu ofertowym oraz faktycznie odebranych ilości odpadów.

3.

Podana przez Wykonawcę łączna kwota zamówienia ma charakter niewiążący i poglądowy oraz nie może być
podstawą do jakichkolwiek roszczeń Stron. Ponadto łączna wartość zamówienia posłuży do ustalenia wartości
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4.

Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji cenowych do Formularza
ofertowego.

5.

Cena zawarta w formularzu oferty, o którym mowa powyżej musi być wyrażona w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6.

Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy określeniu przedmiotu zamówienia
zgodnie z rozdz. III SIWZ oraz zawierać podatek VAT.

7.

Ilości wywożonych odpadów podane w SIWZ są orientacyjne. Zostały podane w celu sporządzenia oferty.
Faktyczne ilości odpadów mogą nie pokrywać się z podanymi przez Zamawiającego.

8.

Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

9.

Zamawiający oblicza cenę według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.

10. Cena ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
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XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1.

Kryterium oceny ofert są:
a) cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia - 60 %.
b) termin płatności faktury za dostawę - 40 %

2.

Ocena poszczególnych ofert będzie obliczona według następującego wzoru (dotyczy oceny przez jednego
członka komisji przetargowej)

3.

Nazwa kryterium

Waga (znaczenie w %)

Sposób liczenia (wg wzoru)

Cena brutto [zł]

60%

Cx = ((Cmin / Co.b- ) X 60%) X 100

Termin płatności faktury za
dostawę [dni]

40%

7 dni - 0 pkt
14 dni - 20 pkt
30 dni - 40 pkt

Gdzie:

a) Cx - wskaźnik kryterium ceny dla danej oferty
b) Cmin - cena oferty z najniższą ceną brutto
c) Co.b. - cena oferty badanej
4.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po
podsumowaniu przyznanych punktów w dwóch kryteriach.

6.

Zamawiający nie przewiduje takich terminów płatności za fakturę, które są krótsze niż 7 dni oraz dłuższe niż 30
dni.

7.

Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, jeśli zachodzić będzie
co najmniej jedna z okoliczności opisanych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

8.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści
oferty - na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA
UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, wskazując miejsce, termin
i godzinę podpisania umowy.

2.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawia Zamawiającemu:
a)

kopię polisy, o której mowa w §8 wzoru umowy;

b) wykaz pracowników zatrudnionych na postawie umowy o pracę, wskazany w rozdz. XIX ust. 3 pkt 1.
SIWZ - zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ;
c)
3.

dowód wniesienia 100% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Przy podpisywaniu umowy wymagane będzie od wykonawcy w przypadku złożenia oferty wspólnej - umowa
regulująca współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę.

4.

Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu wycenę (kosztorys) przedmiotu
zamówienia.

5.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie
to zostało przesłane drogę elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
1.

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.

2.

Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty,
o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475).

3.

Zabezpieczenie wnoszone w gwarancjach lub poręczeniach nie może zawierać żadnych obwarowań lub
warunków,

które

musiałby

spełnić

Zamawiający,

aby

gwarant

dokonał

wypłaty

zabezpieczenia

Zamawiającemu. Gwarancje i poręczenia muszą spełniać warunki określone w ustawie Pzp.
4.

Przy zabezpieczeniu wnoszonym w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia. W takim przypadku Wykonawca przelewa na konto Zamawiającego brakującą różnicę
(na numer rachunku wskazany w rozdz. X ust. 3 SIWZ).

5.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłacać należy przelewem na konto depozytowe Gminy Radziłów - BS
w Jedwabnem O/Radziłów; nr konta: 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040
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Dokument przelewu należy opisać, np: ZNWU - „Odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z
terenu Gminy Radziłów w roku 2018".
6.

Wykonawca ma obowiązek wnieść 100% kwoty zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy. Kwota
wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go
przez zamawiającego za należycie wykonane.

XVII. WZÓR UMOWY
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

XVIII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE

UMOWY O PRACĘ

1.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia.

2.

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
a)

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c)
3.

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
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3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu

potwierdzającego

zgłoszenie

pracownika

przez

pracodawcę

do

ubezpieczeń,

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
922).
4.

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci
obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy
w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

5.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE
WYKONAWCY

XIX.

1.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia
o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3.

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.

4.

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.

5.

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
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6.

Terminy wniesienia odwołania:
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
ustawy Pzp zdanie drugie 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.

7.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a)
b)

8.

15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia;
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.

9.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

10.

Skargę

wnosi

się

do

sądu

okręgowego

właściwego

dla

siedziby

Zamawiającego,

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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