Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Odbieranie i transportowanie odpadów komunalnych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miasta Pionki

Znak sprawy: IŚ.271.11.2017

S PE CYFI KAC JA
I ST O TNYC H WAR U N K ÓW ZAM ÓW I E N IA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, na roboty budowlane na wykonanie:

„Odbieranie i transportowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Pionki”
Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w
rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamówień publicznych.
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiającym jest:
Nazwa:
Gmina Miasto Pionki
Adres:
Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki
Regon:
670223468
NIP:
796-295-87-67
Nr telefonu:
48 34 14 201
Nr faksu:
48 3121 102
Adres e-mail:
burmistrz@pionki.pl
Strona internetowa:
www.pionki.pl , www.bip.pionki.pl
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30
2. Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczane są na stronie internetowej
www.bip.pionki.pl w części „Ogłoszenia”.
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zmianami), zwanej
dalej ustawą Pzp, a także zgodnie z wydanymi na podstawie tej ustawy rozporządzeniami
wykonawczymi.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
znajdujących się na terenie Gminy Miasta Pionki i transportu odebranych odpadów do instalacji
zagospodarowania odpadów wskazanych przez zamawiającego w załączniku Nr 3 do SIWZ w okresie
od dnia 01.07.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
2. Szczególne warunki wykonywania usług dotyczące pojazdów do odbierania odpadów komunalnych:
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1) pojazdy powinny spełniać standardy techniczne określone w przepisach szczególnych z uwzględnieniem zabezpieczenia przed wydostaniem się odpadów oraz wydzielaniem zapachów,
2) Wykonawca zapewni zachowanie właściwego stanu sanitarnego i technicznego użytkowanych pojazdów w warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony środowiska i wymogów sanitarnych,
3) ponadto Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojazdy niezbędne do świadczenia usług i ponosi
wszelkie koszty związane z ich zabezpieczeniem, utrzymaniem, dokonywaniem napraw lub wymiany.
3. Szczegółowy zakres oraz opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku Nr 3 do SIWZ
– Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia.
4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów
5. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502, z późn. zm.).
1) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia przez
cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia będą wykonywane przez co najmniej 5 osób
zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym
wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy (na czas nieokreślony lub na czas określony).
Warunek ten zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych
pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już 6 osób w charakterze
pracowników. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, oraz uprawnienia Zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcji z tytułu
niespełnienia tych wymagań określa projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do SIWZ.
2) Czynności wykonywane przez kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, czyli
osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie według ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.), zasadniczo nie podlegają na wykonywaniu
pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Do osób tych nie dotyczy wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
3) Rodzaje czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: odbieranie i transportowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Pionki
4) 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 3) czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane w tym wezwaniu dowody w
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3) czynności w trakcie realizacji
zamówienia. Wskazane w wezwaniu dowody to m.in.:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 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;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których
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dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów,
nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
6) 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, będącej załącznikiem Nr 2 do SIWZ. 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.
7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia: okres wykonywania przedmiotu zamówienia obejmuje 6 miesięcy
od dnia 01.07.2017r. (lub od dnia podpisania umowy) do dnia 31.12.2017 r.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP
1. O udzielenie zamówienia publicznego, objętego niniejszym postępowaniem, mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.
1.1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli
wykonawca wykaże, że:
1) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 250),
2) posiada aktualne zezwolenie na transport i zbieranie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 z późn. zm.) lub równoważne,
w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,
3) jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688 z późn. zm.).
Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ
oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wg formuły
spełnia lub nie spełnia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają
ww. warunek.
1.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten
zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże:
1) należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej jednej usługi selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych wykonanej na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez
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2)
a)
b)
c)

okres minimum 6 miesięcy o wartości łącznej nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto (pięćdziesiąt
tysięcy złotych).
że dysponuje lub wykaże gotowość dysponowania na czas realizacji zadania:
co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej.
Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ
oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wg formuły
spełnia lub nie spełnia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają
ww. warunek.

2. Wykonawca zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, objętego niniejszym postępowaniem,
wyklucza się wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy
Pzp.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, objętego niniejszym postępowaniem, na
podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, wyklucza się wykonawcę:
1) 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 2015r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. Poz. 615 z późn.
zmianami) 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
2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. Poz. 615 z późn. zmianami);
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy
dołączyć do oferty:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym
załącznik do SIWZ.
2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 i ust 5 ustawy Pzp
należy dołączyć do oferty:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym
załącznik do SIWZ.
3. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Zamawiający informuje, że w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez
wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp – według wzoru określonego w załączniku do
SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
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5.
1)
2)

3)

4)
5)

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
Zasady składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, o których mowa w art. 23 ustawy Pzp.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a
pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami
ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy dołączyć do oferty. Powyższe nie dotyczy
wspólników spółki cywilnej, w przypadku, gdy każdy wspólnik jest umocowany do samodzielnego
reprezentowania wspólników spółki cywilnej.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego objętego
niniejszym postępowaniem, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
oraz nie może podlegać wykluczeniu na podstawie określonych przez Zamawiającego okoliczności,
o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (każdy Wykonawca składa oświadczenie, że nie podlega
wykluczeniu z postępowania).
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenia zamówienia publicznego mogą łącznie
spełniać warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego objętego
niniejszym postępowaniem zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania)
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie i
formie zgodnie z zasadami określonymi w części 6 pkt 4 SIWZ.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć
Wykonawcy, potwierdzających spełnienie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp.
6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na
podstawie art. 24 ust 1 i ust 5 ustawy Pzp, Zamawiający żąda dostarczenia następujących oświadczeń
lub dokumentów:
1) 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 Pzp;
7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający
żąda dostarczenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech 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 –
wg wzoru wykazu, który stanowi załącznik do SIWZ,
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami –
wg wzoru wykazu, który stanowi załącznik do SIWZ.
3) aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.),
4) aktualne zezwolenie na transport i zbieranie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz.21 z późn. zm.) lub równoważne, w tym
wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,
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5) aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005
roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688 z późn. zm.).
8. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dostarczenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
Brak dokumentów
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w części 6 pkt 6 SIWZ, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający,
że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
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
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 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. Termin wystawienia dokumentu jak
wyżej.
10.W przypadku, gdy Wykonawca zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
11.W przypadku, gdy Wykonawca zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega
na zdolnościach innych podmiotów, musi zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) złożyć w
odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w § 5 pkt 1-9 Rozporządzenia, które
potwierdzą, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia. Wymagane dokumenty
tych podmiotów to:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
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3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) 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;
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zwarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne;
7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie
na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o
naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub
przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
Jeżeli podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz. U. z 2016r. poz. 1126).
12. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 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 2016 r., poz. 1126).
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy, za
wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6 SWZ przekazują:
a) pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
– Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego tj.: Urząd Miasta
Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, lub
b) faxem na nr 48 3121 102, lub
c) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail: p.stolarski@pionki.pl
7.2. Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan
Piotr Stolarski, tel. 48 3414207, w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.
7.3. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
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8.1. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest
do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł.
8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Pionkach Nr 04 9141 0005 0000 0231 2000 0100
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r. poz.
1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240, z późn. zmianami).
8.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
8.4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, należy złożyć wraz z ofertą
oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Wykonawca załącza do oferty oryginał
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie,
pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty (oryginał nie może być na trwałe
zespolony z ofertą).
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1. Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
10.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
1) formularz ofertowy;
2) prawidłowo wypełnione załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia
wymienione w punkcie 6 niniejszej SIWZ.
10.2. Oferta musi być napisana czytelnie w formie pisemnej.
10.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja
polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
10.4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą w formularzach
stanowiących załączniki do SIWZ.
10.5. Zaleca się, aby formularz Oferta był napisany wg wzoru stanowiącego załącznik nr1 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawierał wszystkie elementy wskazane we wzorze,
szczególnie składane przez wykonawcę oświadczenia i deklaracje.
10.6. Zaleca się, aby oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty, a stanowiące jej integralną całość,
były napisane wg wzorów przygotowanych przez zamawiającego i stanowiące załączniki do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.7. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać
wszystkie informacje określone przez zamawiającego w przygotowanych wzorach załączonych do
SIWZ.
10.8. 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 2016 r., poz. 1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów,
na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp oraz dotycząe podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, 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 2016 r., poz. 1126), inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10.9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
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zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
10.10. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika
ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
10.11. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to
musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo
to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
10.12. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana
przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. powinny być parafowane
przez wykonawcę.
10.13. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Wskazanym
jest, by w treści oferty umieszczona była informacja o ilości stron.
10.14. Wykonawca może złożyć jedna ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty
zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
wykonawcę.
10.15. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.16. Przygotowując ofertę, wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich
dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia, którą należy
odczytywać wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami, modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez
zamawiającego w trakcie postępowania.
10.17. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
(nie później niż w terminie składania ofert) zastrzega, że nie mogą być udostępniane, muszą być
oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późn.zm.)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były one
odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Wykonawca zastrzegając tajemnicę
przedsiębiorstwa powinien dołączyć pisemne uzasadnienie objęcia informacji tajemnicą
przedsiębiorstwa.
Zgodnie z ww. przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności.
10.18. Opakowanie i oznakowanie oferty:
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie lub w innym opakowaniu w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści, zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert oraz uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez uszkodzenia koperty/opakowania.
Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być opatrzone nazwą (firmą) i dokładnym adresem
wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
Oferta na odbieranie i transportowanie odpadów komunalnych w Pionkach
nie otwierać przed dniem 19.06.2017 r., godz. 10:10
10.21. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
10.22. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje
ich zwrot: zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz koszty związane z
udziałem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
10.23. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej: zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji
elektronicznej.
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11.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła
II 15, 26-670 Pionki (sekretariat, pokój Nr 1), w terminie do dnia 19.06.2017 roku, do godziny
10:00.
11.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
11.3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.
11.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
upływem terminu składania ofert. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone
według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie/opakowaniu dodatkowo
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty/opakowania oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną
otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
11.5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać się z postępowania
(wycofać ofertę) poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia. Zawiadomienie o wycofaniu oferty
musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie/opakowaniu
dodatkowo oznakowanej napisem „WYCOFANIE”. Koperty/opakowania oznakowane w ten
sposób zostaną otwarte w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności procedury
wycofania oferty oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie/opakowaniu wycofywanej
oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
11.6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Pionki, Aleja
Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, w dniu 19.06.2017 r. o godz. 10.10.
11.7. Otwarcie ofert jest jawne.
11.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
11.9. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.

12.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

12.1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu Oferta stanowiącym
załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12.2. Całkowita cena oferty musi być podana w złotych polskich liczbowo i słownie, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
12.3. Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszystkie
zobowiązania oraz wszystkie koszty związane z terminowym, pełnym i prawidłowym
wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi
zawierać zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek
VAT.
12.4. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za
realizacje przedmiotu zamówienia przedstawiona w formularzu Oferta była ceną ostateczną, bez
konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
12.5. Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi uwzględniać wszystkie warunki i wytyczne
stawiane przez zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
12.6. Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi także uwzględniać wszystkie inne koszty
niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające z dokumentacji przetargowej oraz wszelkie
inne koszty nieujęte w dokumentacji przetargowej, bez których nie jest możliwe wykonanie
zamówienia.
12.7. Każdy z Wykonawców może podać tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie dopuszcza się
wariantowości cen.
12.8. Zaleca się aby przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca zapoznał się z przedmiotem zamówienia
oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania
umowy.
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12.9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
12.10. Wszelkie rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym, związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego, prowadzone będą w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w
walutach obcych.
13.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT.

13.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13.2. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów oceny ofert:
1) Cena oferty (60%) - maksymalnie 60 punktów
2) Gwarancja i rękojmia (przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 1 rok, 2 lata, 3 lata lub o 4 lata
ponad minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi) (40%) - maksymalnie 40 punktów
13.3. Kryterium oceny ofert - cena oferty (60%).
Maksymalna ilość punktów za oferowaną cenę wynosi 60 punktów. Obliczenie ilości punktów za
oferowaną jednostkową cenę polegać będzie na określeniu ceny i przydzieleniu dla najniższej ceny
maksymalnej ilości punktów, a następnie przydzieleniu dla kolejnych wyższych cen
proporcjonalnie niższej ilości punktów wg podanego niżej wyliczenia:
najniższa cena

C = --------------------- x

60

oferowana cena

gdzie:
C – ilość punktów przyznana w kryterium cenowym
najniższa cena – najniższa cena jednostkowa spośród wszystkich złożonych i nieodrzuconych ofert
oferowana cena – cena jednostkowa z rozpatrywanej (ocenianej) i nieodrzuconej oferty

13.4. Kryterium oceny ofert – częstotliwość odbioru szkła i opakowań szklanych w zabudowie
wielorodzinnej (40%).
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium oceny ofert wynosi 40 punktów.
Wykonawca, który w ofercie zaoferuje w zabudowie wielorodzinnej w zbierce selektywnej odbiór
szkła i opakowań szklanych nie rzadziej niż raz na miesiąc – otrzyma 0 punktów.
Wykonawca, który w ofercie zaoferuje w zabudowie wielorodzinnej w zbiórce selektywnej odbiór
szkła i opakowań szklanych nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc – otrzyma dodatkowo 40
punktów.
13.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów przyznanych w
ramach poszczególnych kryteriów, uzyska największą liczbę punktów.
13.6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
14.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

14.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria oceny ofert.
14.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym zgodnie
z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.
14.3. Wybrany wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
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14.4. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
14.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zmówienia są zobowiązani dostarczyć
zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum
następujące postanowienia:
a) określenie celu gospodarczego,
b) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy
realizacji zamówienia,
c) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie,
obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia,
d) zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego.
14.6. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
14.7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
15.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

15.1. Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16.

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.

16.1. Wszystkie istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze
zamówienie publiczne, są zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 2 do SIWZ.
16.2. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zawarcia
umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w terminie określonym przez
zamawiającego.
16.3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy.
16.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
17.

PRZESŁANKI ORAZ WARUNKI DOKONANIA ZMIAN W ZAWARTEJ
UMOWIE.

17.1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający przewiduje
możliwość dokonania za jego zgodą zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą
w przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
18.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

18.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy PZP przysługują
Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
18.2. 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.
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18.3. 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.
18.4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1)
wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
2)
określenia warunków udziału w postępowaniu,
3)
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
4)
odrzucenia oferty odwołującego,
5)
opisu przedmiotu zamówienia,
5)
wyboru najkorzystniejszej oferty.
18.5. 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.
18.6. 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.
18.7. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez
niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

19.

POZOSTAŁE INFORMACJE

19.1. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Oferty nie zawierające wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
19.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
19.3. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia nie jest zawarcie umowy
ramowej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
19.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy Pzp.
19.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w ustawie z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn.
zmianami), a w sprawach nieuregulowanych tą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu
Cywilnego.

20. PODWYKONAWSTWO.
1. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę zawartą w formie pisemnej, o charakterze
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym
podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia na roboty budowlane lub usługi. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego
wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia
na dostawy.
4. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający
żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie zamierza powierzyć
wykonania części zamówienia podwykonawcom.
5. Wykonawca, którego oferta została wybrana, przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
zobowiązany jest, o ile są mu już znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca
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zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazywania informacji na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych, usług lub dostaw. Wykonawca przekazuje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, w formie pisemnej bezpośrednio do
Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pionki.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia. Zmiana lub rezygnacja podwykonawców, współpracujących przy realizacji
zamówienia nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp.

21. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6

- formularz ofertowy
- wzór umowy
- szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia
- wzór wykazu usług
- wzór wykazu sprzętu
- oświadczenie aktualne na dzień składania ofert dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
załącznik nr 7 - oświadczenie aktualne na dzień składania ofert dotyczące przesłanek wykluczenia z
postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
załącznik nr 8 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
załącznik nr 9 - uchwała Nr XXVIII/165/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31.05.2016 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pionki
załącznik nr 10- uchwała Nr XLIV/284/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 30.05.2017 r. w sprawie zmiany
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pionki
załącznik nr 11- uchwała Nr XXXII/220/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 25.10.2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził:

Jolanta Sarnecka - Buczek
Z-ca Burmistrza Miasta

Pionki, dnia 6 czerwiec 2017 r.
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