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SPECYFIKACJA IsToT}IYcH WARUNKÓW zAMÓwrrmA
zwana dalej 

'SIWZ"postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

prawo zamówień publicznych (tj. DL U. z 2019 r, poz 1843) zwanej w treści SWZ ,PZP", o

wartości szacunkowej ponżej kwot obeśIonlch w pĘepkach
wdaĄ,ch na podńawie art 17 usl 8 PZP

któreg o prze dmiotem j est :

,, O d b iór, tr ansp o rt i zag o sp o d arow anie o dp adów ko mun alny c lt
powstajqcych na nieruchomościnch zamieszkałych na terenie Gminy

Czeremcha"

90.50.00.00-. Usługi zwięale z odpadami
90.51.10.00 - Usługi ływozu odpadów
90.51.20.00 - Usługi transpońu odpadów
90.51.31.00 - Usługi vywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90.51.40.00 - Usługi recyklingu odpadów
90.53.30.00 - Usługi gospodarki odpadami

Czeremcha, I7 .10.20l9r.



l. Nazwa i adres Zamawiającego
1.1. Gmina Czeremcha, ul. Duboisa 14,17-240 Czeremcha
1.2. e-mai1: gmina@czeremcha.pl

1.3. telefon: 85 685 04 00

1.4. fax: 85 685 04 00

1.5. Stfona intemetowa: \łww.czeremcha.pl

1.6. Godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w godz.7 ,30 - 75.30

2. Tryb udzielenia zamówienia
2,1 , Postępowanie o udzielenie zamówienia publiczrego prowadzone jest w trybie przetargp
nieograniczonego, któIego wartośó zamóńenia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 1 1 ust. 8 ustawy z dnia 29 styczńa 2004 roku - Prawo
zamówień publicmych (t j. Dz.U . z 2019 r. poz. 1843)

2.2. Na podstawi e art.24aa ust. 1 PZP zamańają.y na1pierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada cz1 wykonawca, którego oferta została oceńona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spehria warunki udziału w postępowaniu,

3. Opis przedmiotu zamówienia

. L NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

,,Odbiór, transpoń i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkĄch na terenie Gminy Czeremcha"

II. OKREŚLEME PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi:
1) odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości zamieszkĄch, położonych na terenie Gminy Qzeremcha;
2) odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z Gmiru:ego Punktu SelekĘ"wnego

Zbierania Odpadów Komrrnalnych;
w sposób zapewniający osiągrrięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego uĘcia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekaąłvanych do składowania, zgodnie z ustawą z
dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w grninach (Dz. tJ. z 2018 r.
poz. 1454 z późn. zm.), wytycznymi Planu Gospodarki Odpadami Wojewódżwa Podlaskiego
nalata 2016-2022 prĄętego Uchwałą Nr )o(XIIl280lI6 Sejmiku Wojewódawa Podlaskiego
z dnia |9 grudnia 2016 roku, zmienioną Uchwałą Nr YU4ż|I9 Sejmiku Wojewódżwa
Podlaskiego z dnia 18 lutego 2019 roku oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Czeremchą przyjętym Uchwałą Nr )?61/15 Rady Gminy Czeremcha z dnia
1 grudnia 2015 roku oraz zmianami ww. przepisów, wprowadzanl,rni w trakcie realizacji
zamówienia.

2. Zakres zamówienia obejmuje odbiór, transpoń i zagospodarowanie następujących
frakcji odpadów:

1) nieruchomości zamieszkałe, położone na terenie Gminy Czeremcha:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
b) segregowane odpady komunalne tj.:

- papier i tekturą
- metale,



- tworzywa sńucżną
- szkło (białe i kolorowe),
- odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- bioodpady,
- popiół i ż:rr:żel,

2) Gminny Punkt Selektlłvnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
- papier i tektura,
- metalę,
- tworzywa sztucme,
- szkło (białe i kolorowe),
- odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- bioodpady,
- komunalne odpady niebezpiecme,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i
strzykawki,

- zuiryte bateńe i akumulatory
- zużyty sprzęt elekĘczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarfowe,
- zniryte opony,
- odpady budowlane i rozbiórkowe §tanowiące odpady komunalne,
- odpady tekstyliów i odzieży.

III. CHARAKTERYSTYKA GMII.{Y CZEREMCHA
- Powierzchnia obszaru administracyjnego Gminy Czeremcha - ok. 97 km2;

- Llczba mieszkańców wg ewidencji ludności (stan na 31.08.2019 r.): zameldowanych na
pobyt stały - 3 185, zameldowanych na pobyt czasowy - 50;

- Liczba gospodarstw domowych zamieszkałych (stan na 31.08.2019 r. wg złożonych
deklaracji) - 1 120 (w tym 175 lokali w zabudowie wielorodzinnej - 9 wspólnot i 945 w
zabudowie j ednorodzirnej );

- Objazd wszystkich miejscowości Gminy Czeremcha - ok, 1ó0 km.

Zestawienie nieruchomości zarnieszkńych, na których powstają odpady komunalne na terenie
Gminy Czeremcha wg stanu na 31.08,2019 r.:

a liczba nieruchomości
_
,dzinna 

I zabudowa wielorodzinna
1. Berezyszcze 11

2. Bobrówka 18
J- czeremcha 662 9 wspólnot (175 lokali)
4. czeremcha-wieś 83
5. Jancewicze J

6. Kuzawa 51
7. Opaka Duża 6
8, pohulanka 4
9. Połowce 5



Szacunkowe ilości odpadów:
Zamawiający wyliczył ilość powstających odpadów na terenie Gminy Czeremcha w

oparciu o opracowarrie: Sprawozdanie Wójta Gminy Czeremcha z zakregl gospodaf,owania
odpadami komunalnymi za20t8 t.:

- Produkcja odpadów w okresie l2-miesięcznym przez ogół mieszkańców: 535,958 Mg
- Produkcja odpadów w okesie l2-miesięczrrycm na 1 mieszkńca: 535,958 Mg x 1000

13200 : 167,49 kg
- Produkcja odpadów w okresie miesięcznl,rn na 1 mieszkńca: 167,49 kg/12 = 13,957 kg
- Produkcja odpadów w okresie miesięcznym przez ogół mieszkańców: 13,957 kg x 3 200 l

1000 = 44,66 Mg
- Osiągnięty poziom recyklingu: 30,4| %

IV. SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNIYCH

l. Nieruchomości zamieszkałe - zabudowa jednorodzinna:
Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywaó będzie mieszany pojemnikowo -
workowy system zbiórki odpadów.
1) Niesegregowarre (zmieszane) odpady komunalne:

- Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powinny być odbierane z
pojemników o pojemności 80 1, 120 l, 240 l lub 1100 1.

_ Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości.
- Częstotliwośó wylvoan - w olcesie od 01 kwietnia do 30 pź&iemika - raz na 2

Ęgodnie, w pozostałym okresie - raz na miesiąc.
2) Segregowane odpady komruralne:

- Selektywne zbieranie odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej
odblłvać się będzie w systemie workotym. Wprowadza się następujące rodzaje
worków:
. żóW - |yłoźylva szfucme, metale, odpady opakowaniowe wielomateńałowe;
o niebieski - papier i tektura;
. zielony - szkło białe i kolorowe;
. brązowy - bioodpady;
. sz,ary - popiół, żużel.

- Wszystkie rodzaje worków zapewnia Wykonawca.
- Częstotliwość lvywozu - bioodpady - w okresie od 01 kwietnia do 30 pńdziemka -
taz na 2 tygodnie, w pozostałe miesiące - Iaz la miesiąc; pozostałe odpady
segregowane - raz na miesiąc.

2. Nieruchomości zamieszkałe - zabudowa wielorodzinna:
1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

- Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powinny byó odbierane z
pojemników o pojemności 1100 l.

- Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości.
- Częstotliwośó lvywozu - w okresie od 0i kwietnia do 30 pńdziemika - taz na

tydzień, w pozostałe miesiące - 2 razy na miesiąc.
2) Segregowane odpady komunalne:

10. stawiszcze
wólka Terechowska

61
1 26
12. ,acze 15

Łącznie: 945



- Selekqrłne zbieranie odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej,
obejmujące następujące frakcje odpadów:
. twolzywa sztucme, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe -

odby.wać się będzie do pojemników o pojemności 1100 l,
o papier i tektura - odbywać się będzie do pojemników o pojemności 1100 l,
. szkło białe i kolorowe - odbywaó się będzie do pojemników o pojemności 1100 1,

. bioodpady - odbyłvaó się będzie do pojemników o pojemności 240 1,

o popiół lub żtLżel - odblłvać się będzie do pojemników o pojemności 240 1.

Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości.
- Częstotliwośó wyvvozu - bioodpady - w okresie od 01 kwietnia do 30 pździemika -

raz na Ędzień, w pozostałe miesiące - laz na miesiąc, pozostałe odpady segregowane

- raz na miesiąc.

3. Gminny Punkt Selekfywnej Zbiórki Odpadów Komunalnychl
Do obowiązków umownych Wykonawcy należy:
1) odbiór i transport selektywnie zebranych odpadów komunalnych z Gmirrnego Punktu

Selektywnego Zbieruńa Odpadów Komunalnych w Czeremsze, na zgłoszenie
Zarnańającego, co najmniej 1 raz w roku, obejmujących następujące rodzaje odpadów:
e papier i tektura,
. metale,
. twofzywa sztuczne,
o szkło (białe i kolorowe),
. odpał opakowaniowewielomateriałowe,
r bioodpady,
o komuna.lneodpadyniebezpieczne,
o przeterminowane leki i chemikalią
. odpał niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie

domowym w wyniku przyjmowania produktów \eczniczych w formie iniekcj i i
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igĘ i
strzykawki,

. 
^Jirye 

bateńe i akumulatory
o ztlżyry sprzęt elektryczny i elektroniczny,
. meble i iru:e odpady wielkogabarytowe,
. ztź}te oponŁ
o odpał budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
. odpał tekstyliów i odzieży.

2) zagospodarowarrie odebranych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do
odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa omz
przedstawienie Zamawiającemu dokumentacji nłłiązanej z działalnością objętą
zamówieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

V. WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚq W WORKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI
USŁUGI W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 . Ilości worków w okresie obj ętym zamówieniem ( 1 2 miesięcy) :

- żóke (tworzywa sźuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe):
12 x 945 sź. : 1 1 340 szt. (przewidywana możliwośó zmian w zakresie + 10%),

- niebieskie (papier i tektura):
|żx945 szt. = 11 340 sź. (przewid}rvana możliwość zmian w zakresie + 10%),

- zielone na odpńy ze szHa



12 x 945 szt, = 11 340 sa. (przewidywana możliwośó zmian w zakesie + 10%),
- §zare (popiół, zużel):

Iż x 945 szt. = 1 1 340 sż. (przewidywana możliwośó zmian w zakresie + 10%),
- brązowe (bioodpady):

19 x945 sń. 17 955 sż. (przewidyłvana moźliwośó zmian w zakesie + 10%),

2. CharakteryĘka worków do seleldywnej zbiórki odpadów:
1) kolor: żóĘ niebieski:

- materiał: folia polietylenowa LDPE,
- pojemnośó: 120 l,
- grubośó: co najmniej 40 mikronów;

2) kolor: zielony, brązowy:
- materiał: folia polietylenowa LDPE,
- pojemnośó: 120 l,
- grubośó: co najmniej 60 mikronów;

3) kolor: szary:
- materiał: folia polietylenowa LDPE,
- pojemność: 60 l,
- grubośó: co najmniej 60 mikronów.

Worki niewykorzystale przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy poza zakresem
przewidzianej tolerancji ilościowej podlegają zwrotowi Zamawiającemu. Zestaw worków do
selektyumej zbiórki odpadów musi byó dostarczany bezpośrednio na nieruchomośó objętą
selektyumą zbiórką odpadów przy odbiotze, przy czym pierwszy zestaw worków Wykonawca
musi dostarczyó najpózrriej w terminie 5 dni od daĘ rozpoczęcia świadczenia usługi będącej
przedmiotem niniejszego postępowania.

\T. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGOI WYKONAWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM
I W TRAKCIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

1 . Wykonawca j est zobońązany do wskazania w ofercie instalacj i, w szczególności
instalacji komunalnych, do których podmiot odbierająby odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości będzie przekazywaó odebrane odpady.

2. Załrtawiający dostarcry Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości
objętych zamówieniem, niezwłocznie po podpisaniu umowy, W trakcie realizacji usfugi
możliwe są zrniany adresów i liczby obsfugiwanych nieruchomości. Zmiany mogą
doĘczyć zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia liczby nieruchomości.

3. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien
realizowaó w godzinach 600 - 2000.

4. Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowarrie mieszkńców o
zasńach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu
Wykonawca będzie sporządzać harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie po
akceptacji publikował na ogólnie dostępnej stronie intemetowej, a Wykonawca w formie
wydruków będzie zobowiązarry ptzekazywać właścicielom nieruchomości podczas
odbioru odpadów

5. Wykonawca zobowięany jest do odebrani a kńdej ilości odpadów komunalnych
w}tworzonych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkńcy.

6. Wykonawca jest zobowiąany do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej ilośó
odebranych odpadów komunalnych oraz wykonywanych tras przejazdu (na wypadek
reklamacji lub ewentualnie irrnej potrzeby lzyskańa przez Zamańającego dodatkowych
informacj i),



7. Wykonawca zobońązany będzie do monitorowania obowiązku ciaPącego na właścicielu
nieruchomości w zakesie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku
stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiąuje się z obowiązku w zakesie
segregacji odpadóq Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia
zaistnienia opisanej sltuacji do pisemnego lub drogą elektronicmą poinformowania
ZamańĄącego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez
właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyó
dokumentację - w formie fotografii i notatki. Z dokumentacji musi jednoznacznie
wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do
ustalenia ww. zdarzenia.

8. Zgodnie z art.9e ust, 2 ustawy z dńa 13 września i996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach - zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych ze zmieszanymi odpadami komrrnalnymi odebranymi od właścicieli
nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajiw ze
sobą,

9. Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czeremcha Wykonawca
zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie z
obowiązującym prawem i zasadą bliskości (art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o
odpadach), do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w tym instalacji
komrrnalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 2 ustawy z dńa 14 grudnia 2012 r. o
odpadach.

10. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wymagan określonych w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 11 styczrria 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagń w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013
r. poz. |22).

11. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w
wyniku prowadzenia działalności gospodarczej (odpadów poprodukcyjnych).

12. Wykonawca zobowiązany jest do przekazańa Zamańającemu faktur wraz z kartami
przekazaria odpadóq wykazem nieruchomości zobowiąanych do selektywnej zbiórki
odpadóą a nie przeprowadzających jej (nie segregująćych odpady), sprawozdaniem z
miejsc odbioru worków z odpadami niesegregowanymi (zmieszanymi).

13. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania ZamańĄącemu najpóźiiej wraz z
fakturą za dany okres rozliczeniowy raportów wagowych zawierających
wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów oraz ilości i rodzaju odebranych odpadów
(zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpadów), na których znajdowaó się winna
adnotacja, że odpady pochodzą z terenu Gminy Czeremcha.

14. Wykonawca jest zobowipany do przekazy,"vania Zamawiającemu kart puekazania
odpadów do instalacji do przetstarzaŃa odpadów komunalnych bądź innej jednostki do
odbioru odpadów selekĘwnie zebranych zgodńe z obońązującymi wzorami, o jakich
mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dńa ż5 kwietnia 2019 r. w sprawie
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

15. Wykonawca będzie zobońęany do dostarczańa Zamavłiającemu w wersji papierowej i
elektronicmej sprawozdń rocmych, o których mowa w art, 9n ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, Sprawozdania powinny byó sporządzone zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.

16. Wykonawca odpowiada za dostarczenie niezbędnych informacji umożliwiających
sporządzenie ptzez ZałnawiĄącego rocznego sprawozdania z realizacji zadń z zakłesu
gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie również do



przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i
segregacji odpadów, jeśli w trakcie rcalizacji zamówienia na Zanawiającego nałożony
zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami.
Dotyczy to tylko informacji, w posiadaniu których będzie Wykonawca, a nie
Zama,wiający.

17. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego Wcia i odzysku inn}łni metodami
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania zgodnie z ań. 3b i ań. 3c ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozporządzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
(Dz. |J, z 2076 r. poz.2167), roąorządzeniem Ministra Środowiska z 15 grudńa 2017
roku w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych utegających
biodegradacji (Dz. U, z 2017 r. poz. 2472), Plarcm Gospodarki Odpadami Wojewódźwa
Podlaskiego na lata 2016-202ż przyjętym Uchwałą Nr )OO(V280/16 Sejmiku
Wojewódżwa Podlaskiego z dńa 19 grudnia 2016 roku, zrrrienioną Uchwałą Nr W42l19
Sejmiku Wojewódawa Podlaskiego z dnia 18 lutego 2019 roku oraz zmianami ww
przepisóq wprowadzanymi w trakcie realizacji zamówienia. W prrypadku nie
osiągnięcia pozionów odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego uĘcia
oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji, kary nalożone
na Gminę Czeremcha będą ponoszone przez Wykonawcę.

4. Oferty częściowe
4 .l . Zamawiający nie dopuszcza możiwość składania ofert częściowych.

5. Termin realżacji zamówienia
5.1. Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie realizaĄi zarlóńenia od 01.01.2020 r.

- zakończenie re alizacji zarnóńenia do 3I.Iż.ż020 r.

6. Warunki udzialu w postępowaniu oraz podstawy rrykluczenia z postępowania
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać wykonawcy,
którry:
6.1. Spełniają warunki udziału w zakresie:
6,1,1, Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub cą,nrości, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W tgn zakresie Zamańający wymaga
aby Wykonawca:
6.1,1.1. Posiadał dokumenty potwierdzające uzyskanie stosownych zezwo\eń właściwego
organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.
6.1.1.2. Posiadał aktualne zenvolenie na transport odpadów wydane na podstawie wcześniej
obowiąuj ących przepisów.
6.1.1.3. Posiadał wpis do Ęestru działalności regulowanej w zakresie odbierarria odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie grniny Czeremcha.
6,1 ,1 ,4. Posiadał wpis do Ęestru podmiotów zbierających zLtĄĄy splzęt elektryczny i
elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.



6.1.2. Zdollości technicmej lub zawodowej. W tym zakresie ZannńĄący wlłnaga aby

Wykonawca:
6. 1 .2. 1 . Posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienią d. wykonanie

lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat ptzed upĘłvem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zagospodarowanie odpadów

komunalnych o łącznej masie co najmniej 1 000 Mg , lub od co najmniej 3 000 mieszkarlców
przez okres 12 miesięcy. Warrrnek uwża się za spełniony, kiedy Wykonawca wykże
wykonanie wyżej wymienionych usfug łącmie w jednym zamówieniu lub oddzielnie w kilku
odrębnych zamówieniach,
6,1.2.2. Dysponował w okresie wykonywania zamówienia osobami zdolnymi do realizacji
zamówienia.
6.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania waruŃów udziału w postępowaniu,

polegaó na zdolnościach technicznych lub zawodowych inrrych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu waruŃów
określonych w art . ż2aPZP , zgodńe z pkt 7 .9 SIWZ.
6.3. W odniesieniu do warunków doĘczących wykształcenią kwalifrkacji zawodowych lub
doświadczenia (pk1. 6.1.2.1., 6.I.2.2. SIWZ), Wykonawcy mogą polegaó na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealinlją usfugi, do realizacji których te zdolności są
wymagane - wykonanie części zamówienia w charakterze podwykonawcy.
6.3.I. Jeżeli zdolności technicme lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziafu w postęowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamańający żądą aby Wykonawca w
term inie okreś l onym prze z Zamańaj ące go :

6.3.1.|. Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
6.3.1.2. Zobońązał się do osobistego wykonarria odpowiedniej części zamówienią jeżeli
wykźe zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 6.1.2. SIWZ.
6.4, Nie podiegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publiczrego z
powodów okeślonych w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP.
6.5. Nie podlega wykluczeniu z postęowania o udzielenie zamówienia publiczrrego z
powodów określonych w art.24 ust.5 pkt. 1 Ustawy PZP,

7, |Nykaz oświadczeń |ub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.1. Wykonawca dołącza do oferĘ aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakesie
wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. lnformacj e zawalte w oświadczeniu stanowią
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt 7.I powyżej składa kżdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym kaZdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.3, Wykonawcą który powofuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczeńa oraz spełnianią w zakesie, w jakim powołuje się



na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zaIrlieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1 lub odpowiednio w pkt 7.2 SIWZ.
7.4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofeń, o której mowa w ań. 86 ust. 5 PZP, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, rrykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
rrykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
7.5. Zanańający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, klórego oferta została
najwyżej ocenioną do ńożeŃa w wyznaczonym - nie krótszym nż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień ńoircŃa oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1, tj.:

7.5.1. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o któIych mowa w pkt 6.1. SIWZ:
7.5.1 .1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
7.5.1.1.1. Wykazu u§ług wykonanych, a w przypadku świadczeń okeso\ryych lub ciągłych
również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spehienia warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3latprzed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tlłn okresie z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (w tym wielkość odebranych odpadów komrrnalnych
w Mg) oraz zńączeniem dokumentu potwierdzającego, źe te usfugi zostały wykonane 1ub są
wykonyłvane nal eĘcie załączlik nr 3 do SIWZ.
7.5.1.2. Posiadania uprawnień do wykony,vlania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakJadają obońryek ich posiadania.
7.5.2. Oświńczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których
mowa w art. 24 ust. 1 oraz art.24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP.
7.5.2.I. Zarnańający nie będzie żądał od wykonawców przedłożenia oświadczeń i
dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy, oprócz
oświadczenia, o którym mowa w pkt 7. 1 . SIWZ składanego przez wykonawc ę vnaz z ofertą.
7.6. Wykonawca nie jest obowipany do ńożeńa oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczrrości, o klórych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenĘ doĘczące tego wykonawcy lub może je uzyskń 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 t. poz. 7|14 otaz z 2016 r. poz. 352).
Informację w tym zakesie wykonawca składa w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2
do SIWZ.
7.7. Ieżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udżelenie zamówienią Zamańający może na kńdym etapie postępowania wezwaó
wykonawców do ńożeńa wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów o których
mowa w pkt 7.5 SIWZ, a jeżeli zachodzą vzasadnione podsta\ły do uznania, że złożonę
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już akrualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
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7.8. Ieżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych w pkt 7.5.1 SIWZ, wyrźone
będą w innej walucie niż PLN, Zamańający dokona ich przeliczeńa na PLN według
średniego kursu NBP na dziei, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamóńeń Publicznych, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów
walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy wedfug ostatniej tabeli kursów NBP,
opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
7,9, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zobońęańe, o któq/m mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązany jest złożyć
wraz z ofertą.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiaj ącego z, nykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, 

^ 
także wskazanie osób uprawnionych do

porozumiewania się z Wykonawcami.
8.1. Zamańający wskazuje, że komunikacja między Zarlańającym a Wykonawcami
odblłvała się będzie pisemnie, za pośrednictwem pocźy iub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektronic zną - pocńą elektroniczną.
8.2. Adres poczty elektronicznej, został podany w pkt 1 SIWZ,
8.3. Jeżeli Zamańający lub Wykonawca przekaasją oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przy uĄciu środków komrmikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kńda ze stron na źądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich ohzymania.
8.4. W przypadku wezłłania przez Zamawiającego do ńożeńa, uzupełnienia lub poprawienia
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 1 ust. 3 lub ust. 3a PZP,
oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy ptzedłożyó (ńoĄó/vztryełniól
poprawić) w formie wskazanej przez Zamańającego w wezwaniu. Forma ta winna
odpowiadaó wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.
8.5, Osoby upowużlione przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
8.5.1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami
oraz potwierdzenia dostarczenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji
przekazanych za pomocą pocźy elektronicznej jest:
Ireneusz Leoniuk - TeVfax. 85 685 04 00

9. Wymagania doĘczące wadium
9.1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 PLN przed

upływem terminu składania ofert.
9.2 Wadium może byó wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego, numer konta 57 1020 1332 0000 1102
0037 7226;

ll



b)

c)

d)

e)

polęczeniach baŃowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredltowej, ztym że polęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

gwarancj ach bankowych;

gwarancj ach ubezpieczeniowych;

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tj. Dz, U. z 2007 r. Nr 42, poz.275).

10. Termin zrviązania ofeńą
10.1. Wykonawca składający ofeńę pozostaje ńą zńęaly przez okres 30 dni od dnia
wyznaczonego, jako dzień składania ofeń.

11. Opis sposobu przygotowania oferĘ
1 1.1. Oferta musi spełniaó następujące wynogi:
1 1 . 1 .1 . Wykonawca może ńożyć tylko jedną ofertę, Ofertę składa się pod rygolem
niewa:żności w formie pisemnej. Zamańający nie wy,rża zgody na ńożeńe ofeĘ w formie
elektronicznej.
11.1.2. Oferta ma byó sporządzona w języku polskim. DokumenĘ sporządzone w języku
obcym są składane wraz z thlmaczeniem na język polski. Zamawiaj ący nie wyrłża zgody na
ńożeńe ofeĘ oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie uż1,.wanych w
handlu międzynarodowym,
11.1.3. Stosownie do § 16 Rozporządzenia Minisha Rozrłoju z dnia26IĘca2016 r. sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądaó zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o

udzielenie zamówieńa @z.U.2016.II26), dokumenĘ sporządzone w języku obcym są
składane wraz z thlrnaczeniem na język polski. Interpretacja treści dokumentów składnych w
języku obcym wraz z tłtlrlaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu o
przedmiotowe tłum aczenie.
1 1.1 .4. Treśó oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
1 1.1.5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Ozłncza to, iż jeżeli z
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnicŃv) wrryrika, iZ do reprezentowania wykonawcy(ów) upowżnionych jest łącznie
kilka osób dokumenty wchodząco w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te
osoby.
11,1.6, Upowaznienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z
właściwego rejestru. Oznacza to, że jeżeli upowa:źnienie takie nie wynika wprost z
właściwego rejesłu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do ofeĄ należy dołączyó
pełnomocnictwo w formie oryginału wystawione przez osoby do tego upowa:źnione lub
potwierdzoną notarialnie kopię peklomocnictlva.
11.1.7. Oświadczenia sporządzone wg wzorów dołączonych do niniejszej SIWZ powirury
zostaó wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy i
dołączone do oferty.
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11.1.8. We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o heści pieczęci frrmowej wykonawcy,
11,i.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowanien i złożeńem oferty.

1 1.2. Forma oferty:
1 1 .2.1. Oferta winna mieć format nie większy niż A'4. Arkusze o większych formńach naLeżry

ńoĘć do formatu ,Ą4.

11.2.2. Stosowne wypełnienia we wzotach dokumentów stanowiących zńączniki do SIWZ i
wchodzących następnie w skład ofeńy mogą byó dokonane komputerowo, maszynowo lub
ręcznie.
11.2,3. Dokumenty plzygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących zńączńI<t do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydrŃu komputerowego,

masąmopisu lub uzupehrionych ręcznie dokumentów oraz odpowiadaó co do treści wzorom
załączonym do SIWZ.
7I.2.4. Zdeca się, aby całośó oferty była ńożola w formie uniemozliwiającej jej
przypadkowe zdekompletowanie,
17.2.5. Zalęęa się, by wszystkie zapisane strony ofeńy byĘ ponumerowane oraz parafowane

przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy uprawnione / upoważnione są
dwie 1ub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofeńę zgodnie z treścią właściwego rejestru

określającego status prawny wykonawcy lub treściązńączonego do oferty pełnomocnictwa,
11.2.6. Zaleca się zńączeńe do oferty spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron
wchodzących w skład oferty.

11.2.7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisyrłanej przez siebie treści (czyli wyłącmie w miejscach, w któlych jest to dopuszczone
przez Zarlańającego) powinny być parafowane przez wykonawcę.
11.2.8. Dokumenty wynikające z treści Rozporządzeńa Prezesa Rady Ministrów z dńa 26

Iipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żĄaó zattańający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz .U :2016.1126), wchodzące w skład
ofeńy mogą byó przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez wykonawcę
za zgodność z oryginałem kopii. Zgodnośó z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii
dokumentów wchodzących w skład ofeńy musi być potwierdzona ptzez osobę lub osoby
upowaźnione do reprezentowania wykonawcy.
11.2.9. Poświadczeńa za zgodnośó z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub syhracji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcą w zakresie
dokumentów, które kzr:żdego z nich doĘczą.
i 1.2.10. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwa7czańll nieuczciwej koŃurencji.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu aft. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993

r. o zwalczaniu nieuczciwej koŃurencji (Dz.U.2003.1503 j.t. ze zm.) rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologicme,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Wykonawca zobońęany jest wykazaó, nie później niż w terminie składania ofert, iZ
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zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
Wskazanych powyżej.
11.2.11. Informacje zastrzeżole jako tajemnica przedsiębiorstwa winny byó przez
wykonawcę ńożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem ,,TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA" lub zszyte oddzielnie od pozostĄch, jawnych elementów oferty.
1 1.3. Na zawartośó ofeĘ składa się:

11.3.1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty - wzór drŃu formularza stanowi zaLączńk
nr 1 do SIWZ.
1 1.3.2. Wypełnione i podpisane oświadczenie, o któr},rn mowa w pkt 7.1. SIWZ.
11.3.3, Stosowne pełnomocnictwo(a) - w prz}?adku, gdy upowaźnienie do podpisania ofeńy
nie wynika bezpośrednio ze ńożonego w ofercie odpisu z właściwego Ęestru.
11.3,4. W przlpadku Wykonawców wspóinie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowanil i zawarcia rrmowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego.
11,3.5. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 7.9 SIWZ (eżeli doĘczy).

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofeń
12.1 . Miejsce oraz termin składania ofert:
12.1,1. Ofeńę naleĘ ńoĘć:
w siedzibie Zamawiaj ącego,
Urząd Gminy Czercmcha
ul, Duboisa 14

17 -240 Czeremcha
Sekretariat (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.)

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 2019-10-25 do godz. 8.00
12.1.2. Ofertę należy umieśció w zamknięĘm opakowaniu (koperta, paczka)
uniemożliwiająclłn odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
12.1.3. Kopertę (paczkę) należy opisaó następująco:
Urząd Gminy Czeremcha
u|. Duboisa 14
17-240 Czeremcha
Oferta na wykonanie zadania pn,:

,,Odbiór, tran§port i zagospodarowanie odpadów komunalnlch powstajqcych na
nieruchomościach zauieszkałych na tercnie gminy Czeremcha''

Numer sprawy3 GGioŚ.271.3.2019.IL Nie otwierać przed dniem: 25 pździernika 2019r.
godz. 8:30"

12,1.4, Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. nalezy umieści ó nazwę i adres Wykonawcy.
I2.1 .5. Każda ńożona oferta otrzyma numel, zgodnie z kolejnością wpływu ofert.
12.1.6. Wykonawca może wprowadzlć zniarry 1ub wycofać Ąożoą przez siebie ofertę.
Zmiany lub wycofanie złożonej ofeĄ są skuteczne tylko wówczas, gdy zostĄ dokonane
przed upĘwem terminu składarria ofert.
12.1.7. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożolej oferty muszą być złożone w miejscu i
wedfug zasad obowiązujących przy składaniu ofeĘ. Odpowiednio opisane koperty (paczki)
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zańeruJące nniany naleĄ dodatkowo opatruyć dopiskiem ,,ZMIANA". W przypadku
ńożeńa kilku ,,ZMLĄN" kopeńę (paczkę) kżdej ,,ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyó

napisem ,,zmiana nt .....".
12.1.8. Wycofanie ńożnnej oferty następuje poplzez ńożeńe pisemnego powiadomieńa
podpisanego przez wykonawcę. Wycofanie naleĘ ńożyć w miejscu i według zasad

obowiąujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawieĘącą
powiadomienie należy dodatkowo opńnyó dopiskiem,,WYCOFANIE".
12.2. Miejsce oraż termin otwarcia ofert.
12.2.1. Otwarcie ofeń nastąpi w siedzibie Zanawiającego:
Urząd Gminy Czeremcha
ul. Duboisa 14

17-240 Czeremeha
Pokój nr 4
dnia 2019-10-25 o godz. 8:30
12.2.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zanawiający poda kwotę, jaką zarrierza
ptzeznacq ć na sfi nansowanie zamówienia.
1ż.2.3. W trakcie publicmej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki)
zańerające oferty, których dotyczy ,,WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane
wykonawcom bez otwierania.
12.2.4. Koperty (pacfi) oznakowane dopiskiem ,,ZMIANA" zostaną ot\ryarte przed
otwarciem kopeń (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zrlian, zmiany zostaną dołączone do ofeĘ.
12,2.5. W trakcie otwierania kopert (paczek) z ofertarrti Zarrnńający ogłosi obecnym:
12.2.5.1. kwotę, jaką zamierza przsmaczyó na sfinansowanie zamówienia;
12.2.5.2. firmy oraz adresy wykonawc ów,l<tótzy ńoĘli oferty w terminie;
12.2.5.3. ceny, termin wykonania zamówienią okres gwarancji i waruŃi latności zawarte w
ofeńach.
12,2.6, Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza, na stronie intemetowej
informacje, o których mowa w pkt 12.2.5 SIWZ.
1,ż.2.7 . Ofertę ńożonąpo termińe Zamańający zwróci niezwłocmie wykonawcy.

13. Opis sposobu obliczenia ceny
I3.1. Za wynagrodzenie całego przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie
jednostkowe za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych z terenu Gminy
Czeremcha.
I3.2. Cena ofeĘ uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfiowo i
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT -jeżeli występuje.
1 3 ,3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leĄ po stronie Wykonaw cy z zastrzeżeńem,
iż zastosowana stawka VAT jest stawką obowipującą na dzień składania ofen.
13.4. W przypadku, gdy stawka VAT jest inna niż podstawowa lub Wykonawca jest
zwolniony z podatku VAT, zobowiąany jest wskazaó w ofercie podstawę prawną
zastosowania innej stawki lub podstawę zwolnienia z podatku VAT.
13.5. Cena oferty powirrna obejmować wszystkie koszty i składniki zńęane z realizacją
zamówienia wynikające bezpośrednio z SIWZ oraz kosńy wszelkich prac niezbędnych do
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zrealizowaria przedmiotu zamówienia, a nie wymienionych w dokumentach, których
wykonanie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu
zamówienia, w szczególności :

1) koszty zwipane z zagospodarowaniem odpadów,
2) koszty ubezpi eczenia,
3) wszelkie pozostałe kosźy konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej
realizacji przedmiotu zamóńenia oraz warunkami stawianymi ptzez Zama,łńającego.
13.6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć na podstawie Opisu
przedmiotu zamówienia i SIWZ.
13.7. Cenę oraz wszystkie wartości w PLN należy zaokąglió do dwóch miejsc po plzeciŃu,
prz! czp końcówkę poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówkę 0,5 grosza i vłyższą
zaokrągla się do 1 grosza.

13.8. Cena może byó tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.

13.9. Cena ofeĄ nie ulega zrrrianie pźez okres wżności ofelly (nviaparia ofertą).
13.10, Wykonawcą składając ofertę, zobowiązany jest zgodnie z art, 91 ust. 3a PZP
poinformowaó Zamawiającego, czy wybót oferty będzie pro\ryadzió do powstania u
Zamańającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usfugi,

. których dostawa lub świadczenie będzie prowadzió do jego powstania, oraz wskazując ich
wartośó bez kwoty podatku. Stosowne oświadczenie Wykonawca jest zobońązany ńożyó w
Formularzu OferĘ - Zńącanik nr 1 do SIWZ.
13.11. Zamawiający, zgodnie z art. 9l ust. 3a PZŁ w celu oceny oferty, której wybór
prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i
usług, który Zamawiający miałby obowiąek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wybone olerĘ wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofeń
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zarrnńający stosować będzie się
kierował następuj ącymi Ęteńami oceny:

Cena oferty brutto 1 Mg- waga kyterium 60%

Termin płatności faktury - waga kryterium 40%

1) Przy obliczaniu liczby punlrlów w kryterium cena zostanie zastosowany następujący
wzór:.

C min

x 60% x 100pkt

Gdzie:
P - wartość punktowa ocenianego kryterium
C *in - najniższa cena ze złożnnych ofert
Co - cena ocenianej oferty

P=

Co
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W §łrn kryterium Wykonawca możę uzyskń maksymalnie 60 pkt.

2) Przy obliczaniu liczby punktów w kry.terium termin płatności faktury Zamawiający
zastosuje następujące wyliczenie:
a) za termin płatnośó faktury wynoszący 14 dni kalendarzowych - 10 punktów,
b) za termin płatności faktury wynoszący 21 dni kalendarzowych - 20 punktó\ł,
c) za termin płatność faktury w},noszący 30 dni kalendarzowych - 40 punktów.

Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskże terminu płatności faktury,
zamawiający przyimie do oceny minimalny 14 dniowy termin.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecirkl. Za
najkorzystniej szą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów łączńe za
wszystkie kryteria oceny ofert. Wykonawca może uzyskać maksymaińe 100 pkt,

2. Ocena prrnktowa będzie wyrżona liczbą zaol<rągloną do dwóch miejsc po przeciŃu.

3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, klóry ńoĘł najkorzystniejszą ofertę -

uzyskał największą liczbę punktów na podstawie ww. kryteriów.

4. Jeżeli nie można będzie dokonaó wyboru ofeĘ najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie
lub więcej ofeń przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zantańający spośród Ęch ofert wybierze ofertę zgodńe z art.91 ust. 4 Ustawy.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferĘ w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
15.1. O terminie i miejscu zawarcia umowy wykonawcą któiego oferta została wybraną jako
najkorzystniejsza zostanie powiadomiony niezwłocmie po upłylvie terminu do wniesienia
odwołania lub zakończeniu postępowania odwoławczego.
75.2. Przed podpisaniem umowy wykonawcą którego oferta została lmrana za
najkorzystniej szą zobońęany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty, o których mowa
w pkt 3,2.1, SIWZ
15.3, Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
zarnańający będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej
wspóĘracę tych wykonawców.
15.4. Brak przekazańa przed podpisaniem rrmowy powyższych dokumentów będzie
jednomaczny z odmową podpisania umowy przez wykonawcę.
15 .5 . Pned przysĘpieniem do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany j est, o ile są
już znane, podaó nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i
osób do kontaktu z nimi, zaangńowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwsąm, w
trakcie realizacji zamówienią a także przekazuje informacje na temat no.,lr'ych

podwykonawców, którym w późniejszl,rn okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
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16. Wymagania doĘczące zabezpieczenia naleźrytego wykonania umowy
1. Zamańalący nie wymaga wniesienia zabezpie czelia należytego wykonania umowy.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
17.1. Wzór umowy, określający szczegółowe warunki, na których Zarnańający zawrze
umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi załączńk nr 4 do SIWZ,
I7.2. Zarnańający informuje, że zmiana postanowień w zawartej umowie może nasĘpió w
następuj ących prąpadkach:
17.2.1. zaistnienie, po zawarciu umowy, prz}padku siły wyższej, ptzez Iłóą, na potrzeby
niniejszego waruŃu, rozumieć należy zdarzenie zelvnętrzne wobec łączącej shony więzi
prawnej:

- o charakterze ńezaleimp od stron, którego strony nie mogĘ przewi dzieó przed zawarciem
umowy,
- którego nie można uniknąó ani któremu strony nie mogły zapobiec.
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uwżaó się będzie w szczególności: powódź,
pożar, i inrre klęski żywiołowe, zanieszla, strajki, ataki tenorystyczne, działania wojenne,
nagłe załamanie waruŃów atmosferycznych, nagłe przer§vy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skżenia.
l7,2.2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym vpĘrł na
realizację przedmiotu zamówienia.
17.2.3, powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęó uzytych w umowie,
których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie
rozbieżności i doprecyzowanie rrmowy w celu jednoznacznej inteqpretacj i jej zapisów przez
strony;

17.2.4. zństnieńa okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych s}tuacją finansową, zdolnościami płatnic4łni lub warunkami
organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy - mrianie może ulec termin realizacji umowy;
17.2.5. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznośó prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości naleąrtego wykonania umowy, zgodnie
ze specy{rkacją istotnych warunków zamówienia - Zanańający dopuszcza możliwośó
zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.
17.3. Wykonawca może dokonywać zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu
zamówienia, informując o łm Zamawiającego.
l7.4. Wykonawca za zgodą Zamańającego, może zawrzeó umowę dotyczącą przedmiotu
zamówienia z podwykonawcą nie zgłoszonym w eści oferty, po przeprowadzeniu procedur
opisanych w rrmowie zawartej między Zamańająclłrn a Wykonawcą.
17.5. Zamańający dopttszcza zmianę ceny wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT, przy czym zrrrianie ulegną wyłączrrie cena brutto, cena netto pozostaje bez
zmtarl,
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w wyniku zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wptyw na realizację
przedmiotu zamówienia.

18. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w toku postępowania o

udzielenie zamówienia
18.1. Wykonawcom przysfugują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI PZP ,,Środki
ochrony prawnej" (afi. I79 - 1989 PZP), d. odwołanie do Prezesa Krajowej lzby
Odwoławczej oraz skarga do sądu oloęgowego właściwego dla siedziby Zalrlawiającego.

18.2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują wykonawcy, a takiże

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszeni a ptzez Zarnawiającego przepisów PZP. Środki
ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanpn na listę, o której mowa w art. l54 pkt 5 PZP.
18.3. Odwołanie przysługuje wyłączńe od niezgodnej z przepisami PZP czywtości
Zamavliającego podjętej w postęowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zarnawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. Odwołanie powinno wskazywaó
cz}łrnośó lub zaniecharrie cz}łrności Zarnańającego, lłórej zarzwa się niezgodność z
przepisami PZP, zańęrać zitęńe ptzedstawienie zarzutów, określaó żądanie onz
wskazyrłać okoliczności faktyczrre i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
18.4. Odwołanie przysfuguje wyłącznie wobec czynności:
18.4.1. okeślenia warunków udziału w postępowaniu,

18.4.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
18.4.3. odrzucenia oferty odwofuj ącego,
1 8.4.4. opisu przedmiotu zamówienia,
18.4.5. wyboru najkorzystniej szej oferty.
18.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwbławczej (02-676 Warszawą ul.
Postępu 17A) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą w źnego kwalifikowanego ceĘfikatu.
18.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamańającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapomaó się z jego treścią przed upĘwem
tego terminu. Domniemywa się, iż Zarnańający mógł zapomać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego rłł:riesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt 18.5 SIWZ.
18.7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostĄ przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP (komunikacja elektroniczna) albo w termińe 10

dni *jeżeli zostaĘ przesłane w irrrry sposób.
18.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ
wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
Illb zarrieszczenia slwz na stronie intemetowej.
18.9. Odwołanie wobec cz}nności innych niż okeślone w pkt 18.7 i 18.8 SIWZ wnosi się w
terminie 5 dni od dnią w którym powzięto lub przy zachowaniu nalezytej staranności moź:na

było powziąć wiadomośó o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
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18.10. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowaó
Zamańającego o niezgodnej z pżepisami PZP czynności podjętej przez ńego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowivmy rń podstawie PZP, na które nie
przysługuj e odwołanie na podstawie art. 1 80 ust. 2 PZP.
18.11, Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
18.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7
dni od dnia doręczenia otzeczelia Krajowej Izby Odwoławczej, puesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożeńe skargi w placówce pocżowej operatora .niyznaczonego

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada ż0I2 t. Prawo Pocźowe (Dz.U.2012.I529) jest
równoznaczłrc zjej wniesieniem.
18.13. Skarga powinna czynić zadośó wymaganiom przewidzianym dla pisma plocesowego
oruz zawięraó omaczenie zaskarżonego orzeczeńa, ptzytoazeńe zarzl]tów, zitęńe ich
uzasadnienie, wskazarde dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia 1ub o zmianę
orzeczeńaw całoŚci lub w częŚci.

19. Maksymalna liczba wykonawców (w przypadku umowy ramowej)
19 .I . Zamańający nie przewiduj e zawarcia umowy ramowej .

20. Przewidyrvane zamówienia, o których mowa w ań. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP oraz
okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane
20.1. Zanańający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych usług,

21. Opis sposobu pruedstawiania ofert wariantowy ch oraz minimalne warunki jakim
muszą odpowiadać oferĘ wariantowe wraz z wybranymi kryieriami oceny
21.1. Zamańający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

22. Informacje doĘczące walut obcych, w jakich mogą byó prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą
22.1. Rozliczeńa pomiędz! Zanawiającym a wykonawcą realizowane będą w złotych
polskich (PLN).

23. Informacje d otyczące aukcji elektronicznej
23.7 . Zunańający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

24. Wysokośó zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
24.1. Zamańający nie przewiduje zwrotu kosźów udziału w postępowaniu, z zasftzeżeńem
treści art. 93 ust. 4 PZP.

25. Wymagania, o których mowa w art.29 ust.3aPZP
25.1. Zamańający w pkt, 3.2. niniejszej SIWZ określa wymagania, o których movlaw art.29
ust, 3a PZP.
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26. Wymagania, o których mowa w ań. 29 ust. 4 pkt 1) PZP
ż6.1. Zamańający nie określa wymagan, o których mowa w art. 29 tlst. 4 pkt 1) PZP.

27. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części

zamówienia
27 .l. Zamawiający nie nakłada obowipku osobistego wykonania kluczowych części

zamówienia przez wykonawcę.

28. Procentowa wańość ostatniej części wynagrodzenia określona zgodnie z ań.l43a
ust.3 PZP
28.1. Nie dotyczy

29. Standardy jakościowe, o których mowa w art.9l ast 2aPZP
29.1.Nie doĘcry

30. Inne postanowienia
30.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
30.1.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienią brak
podstaw wykluczenią o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP musi być wykazany odrębnie
przez każdego z Wykonawców lvystępujących wspólnie. Warunki udziału w postępowaniu
powinny być spehrione łącznie przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
30.1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publiczrrego.

30.1.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
zobowiąani są do zńączeńa do ofeĘ pełnomocnictwa uśtanawiającego Pełnomocnika, o
którym mowa w pkt 30.1.2 SIWZ.
30,1.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
30.2. Podwvkonawstwo:
30.2.1 .Wykonawca moźe powierzyć wykonanie częscl zamowerua
PodwykonawcylPodwykonawcom,
30.2.2. Zarnańający Ęda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zarierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu ofeĘ.
30,2.3 . Jeżeli zmiana albo rczygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiofu, na którego zasoby
wykonawca powo§łvał się, na zasadach okeśionych w ut.22a ust, l PZP, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postęowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu, że propono\r/any inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejsrym niż podwykonawca, na klórego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

31. Informacja dotycząca danych osobowych
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1. Zgodnie z ut.73 ust. 1 i ust. 2 roryorządzeńa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20|6/679 z dnia ż7 kwietrria 201ó r. w sprawie ochlony osób fizycznych w zńązku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepły,v,,u takich danych oraz
uchylenia dytektywy 95l46NlE (ogólne rozporządzeńe o ochlonie danych, Dz. Urz. UE L
119 z 4.05.2016 r, str, 1 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO) oraz w zvilryku z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U, z 2018 r.,
poz. 1000] URZĄD GMINY Czeremcha informuje, że :

2, Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest URZĄD GMINY Czeremcha;

3, Dane osobowe przet\]varuane będą na podstav/ie art, 6 ust. 1 lit. c RODO w celach
zńązanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, będącego przedmiotem
niniejszej Specyfikacji Istotrrych WaruŃów Zamówienia;

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, klórym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz att.96 ust. 3 ustawy;

5. Dane osobowe będą pźechowy/vane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy, przez okes 4 lat od
dnia zakończertia postępowania o udzielenie zamówienią a jeżeli czas trwania umowy
plzekłacza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6, Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycmych (w
szczególności osób fizycznych skierowanych do lealizacji zamówienia, podwykonawcy oraz
podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną osób flzycznych prowadzących jednoosobową
działalnośó gospodarczą pelnomocnika podwykonawcy oraz podmiotu tzeciego będącego
osobą fizyczrą np. dane osobowe zarrieszczone w pełnomocnictwie, członka organu
zuządzającego oraz podmiotu będącego osobą fizyczną), jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udzińem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okeślonych danych wynikają z ustawy.

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RoDo;
8. Osoby fizyczrre posiadają:
1) Na podstawie ań. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich doĘczących;
2) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. Skorzystanie z
prawa do sprostowania ńe może skutkowaó zmiarrą wl,rriku postępowania o udzieleńe
zamówienia publicznego ani nnianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie mo k naruszaó integralności protokołu oraz j ego z ałączńków .

3) Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograńczeńa przetwarzańa
danych osobowych. Prawo do ograniczenia ptzetwuzaria nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 1ub z uwagi na wźrżne wzgtędy interesu
publiczrrego Unii Europejskiej lub pństwa człoŃowskiego,
4) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, że prze§łarzalie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuj e:

1) W zwipku z art. |7 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

22



2) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetutarzania danych osobowych,
gdyż podstawą pruw\ą przętwarzania danych osobowych jest ań. 6 ust. 1 lit. c RODO.

32.'V,ł ykaz załączników
32.1. Zńącmikami do SIWZ są:

32.1.3. Formularz oferty - wzór drŃu stanowi zńączńk t 1,.

32.1.4. Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust, I PZP - wzór drŃu stanowi

zńącniknr2.
32.1.5. Wykaz usług - wzór druku stanowi załączńk nr 3.

32.L6. Wzór lmowy - załącznik nr 4.

32.1.8. Oświadczenie o przynaleimości lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP-wzór druku stanowi załącznik nr 5,

32.2. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól zńączlików oraz odmiany wyrazów
wynikające ze ńożenia oferty wspólnej, Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści
zńącmków.
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Załqcznik nr ] do SIW

pieczęć wykonawcy lub wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

Gmina czeremcha
ul. Duboisa 14

l7-240 Czełemcha

FORMULARZ OFERTY
Ja / My, niżej podpisany/i

działając w imieniu i na rzecz:

(pełna nazwa wykonawcy )

(adr es siedzi by wykonaw cy)

REGON:

NIP:

Tel: ... ... .., ,...,...,......... ... fąx: ..,.,..... e-mail:...

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (Numer spravy
GGiOŚ.271 .3.2019,IL) na usfugi pn.,,Odbiór, transport i za7ospodarowanie odpadów komunalnych
powstajqcych na nieruchomościach zamieszkaĘch na terenie gminy Czeremcha" ,,oferu)ęlmy
wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowm zakresie objętym SIWZ za następującą
cenę:

Cena ofertowa brutto za 1 Mg:

cena nętto,.,.,,,,....................... zł

( słownie ..... ........,,...)

cena brutto

( slownie

Termin platności faktury:

T€rmin platności .................. dni

Oświadczam/y, że powższa cena zawiera wsrystkie koszly związane z rea|izacją przedmiotu umowy,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartyn w SIWZ.
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Oświadczamy, żE odbierane

zagospodarowania następującej

odpady komunalne
komunalnej instalacji

zobowiązujemy
do ptzetłlarzania

się przekazywaó do

odpadów komunalnych:

1. Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie: 01.01.2020 r.
- zakończenie: 3I.12.2020 r,

2. Oświadczam}y, że zapoznałernlliśmy się z treścią wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) i
akceptuje/my j ego treśó,

3. W pr4padku wybrania mojej ofeĘ. zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu iterminie
wskazan;łn przez Zamawiającego. Oświadczar/y, iZ jestem/śmy świadomy/mi, że niestawienie się w
wznaczonym terminie będzie trakto,,ryane jako uchylenie się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Zamavliający będzie mógł wówczas wybrać ofertę najkorzystniejszą z
pośród pozostĄch ofert, o czym mowa w art. 94 ust.3 PZP-

4. Oświadczaln}y, że uvłażam}y się za związanych niniejsą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30
dni od upłlrłu terminu składania ofeń.

5. Oświadczamly, że:

Nie zamierzan/y zlecać wykonania części prac podwykonawcom*

Zamierzamly zlecić podwykonawcom wykonanie następującego zakesu prac*:

6. Oświadczam/y, że wybór oferty:

nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku fodatkowego*.
i w tym zakresie wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazujemy jego wartość bez

lub świadczenie
kwoty podatku:

7. Ofertę składam/y na .. . . .,. kolejno ponumerowanych stronach.

8, Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte są na stronach ofeńy o numerach od

... ... do ...... ... .+

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

Podpiscy) i pi€częćtcie) osoby(osób) uprawnionej(_ych) do repręzentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do \ły§tępowania w je8o imieniL]

* niepotrzebne skeślió

, dnia
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Załqcznik nr 2 do SIWZ

(pieczęó wykonawcy)

Oświadczenie rvykonawcy
na pod§tawie ań. 25a ust. l PZP

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARIJNKÓW IJDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publiczrrego pn. 

"Oilbiół, trarrsport i
zagospodaruwanie odpadów komunalnych powstajqcych na nieruchomościach zamieszkałych na
terenie gminy C zeremc h a "
prowadzonego przez Gminę Czeremchą oświadczam/y, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam/y, że spełniam,/y warunki udziału w postępowaniu okeślone przez Zamawiającego w pkt
ó.1 SIWZ,

Podpisł i pięczęć/oie osoby(osób) uprałnionej/ych do leprcżentowania Wykonawcy
lUb upoważnionej do w}5lępowania wje8o imieniu



INFORMACJA W ZWIĄZKI] ZPOLEGANIEM NA ZASOBACH INI{YCH PODMIOTÓW*:

Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w pkt 6.1 SIW! polegam/y na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

(należy wskazać nazwę i adres podmiotu/podmiotów), w następującym zakresie:

(nalei określić odpowiedni zalcres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).

. (miej scowość), dnia .............,...... r.

Podpivy i pi€częć/cie osoby(osób) upra\łnionej/ych do reprezentowania
Wykonawcy lub upowaźnion€j do występowania w jego imieniu

*należy wypełnić jeżrcli dotyczy (w prrypadku, gdy nie dotyczy - naleĘ caĘ zzpis o podmiotach
przekre ś lić)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PoDAI{ycII INT,oRMACJI:
Oświadczam/y, ż:e wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach - część I są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamavłiającego w bĘ przy przedstawianiu ww. informacji.

. (miej scowość), dnia ......,............, r.

Podpivy i pieczęć/cie osoby(osób) uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy lub upowżnionej

do występowania w jego imieniu
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L DOTYCZĄCE PRZE§ŁANEK W\aKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicmego pn, ,,Odbiór transport i
zagospodarowanie odpadów komunaląlch polqstajqq,ch na nieruchomościach zamieszkabch na
terenie gmin! Czeremcha" proŃadzonęgo przez Gminę Czeremchą oświadczam/y, co następuje:

oŚWIADCZENIA DoTYczĄcE \ilYKoNAWCY:
1. Oświadczam/y, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-
ż3 PZP,

ż, Oświadczam/y, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
pZP.

3. Oświadczam/y, że posiadam/y aktualne zezwolenie na ptzetwarzanie odpadów określone w art.
42 uś.2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. zż0|3 r. poz. ż1)

. (miei scoułość), dnia,,,.........,....... r.

Podpivy i pieczęćloie osoby(osób) uprawnionej/ych do rcpfezęntowania
Wykonawcy lub upowaźnionej do występowania w jego imieniu

3. Oświadczam/y, że zachodzą w stosunku do mnie / nas podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. PZP (podać najqcq zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wlłnienionych w art. 24 ust. l ph 13-14, 16-20 PZP). Jednocześnie oświadczam/y, żew związkll z
ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 PZP podjąłem/liśmy następujące środki naprawcze:

(nalezy wymienió wszystkie podjęte środki naprawcze w łm zakresie)

Podpivy i pieczęć/cie osoby(osób) uprawnionej/ych do r€prezentowania
Wykonawcy Iub upowaznionej do w}slępowania w jego imieniu



ośWIADCZENTE DoTYCZĄCE PoDMIOTU, NA KTÓRxGo ZAsoBY PowoŁUJE sIĘ
WYKONAWCA*:

Oświadczam/y, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . (naleĄ podać pełnq nazwę/firmę,

adres, a talźe w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, K]łS/CEiDG) nie podlega./ją wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. IPZP.

. (miejscowość), dnia ... . . . ... ... . .. .. . .... r.

*,,#i;ł;Tł"1"1"","jj#;ilł}"JJffi 
fi ?f""ł"':,TJ§fi i;,"]fl '

*należry wypełnić jeżeli doĘczy (w prrypadku, gdy nie dotyczy - naleĘ cały zapis o podmiotach
przekeślió)

oŚWIADCZENIE DoTYCzĄcE PoDANYCII INT,oRMACJI:
Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach - część II są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostaĘ przedstawione z pekrą świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu ww, informacji.

, (miejscowość),dnia ,,,... ,,. ,,,. .. ..... .. r.

Podpis/y i pieczęć/cie osoby(osób) upra\łnionej/ych do repreżentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do w)stępowania w jego imieniu
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Załqcznik nr 3 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy,
telefon, fax, adres e-mail )

Gmina czeremcha
ul. Duboisa 14
17-240 Czeremcha

Wykaz zrealizowanych usług

W nawiązaniu do ogłoszenia w trybie przatArgn nieograniczonego o wartości szacuŃowej poniżej
kwoty okeślonej na podstawie art. 1 1 ust. 8 ustawy z dnia 29 styęznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 20]9 n poz. 1843) na ''Odbiór, transpoń i zagospodarowanie odpadów
komunalnych powsĘących na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czeremcha '',
zgodnie z zasadami zawartymi w ustawię z dnia 29 Ęczria 2004 r. Prawo zamówień publiczrych oraz
wymogami określonymi w SIWZ dla tego postępowania przedstawiam,/y następujące informacje:

Powtórąć tabeIę w razie koniecmości

Do wykazu załączam dowody potwierdzające należryte wykonanie usług:

l,

1

Przedmiot usfugi

Kraj

Nazwa i adres podmiofu na rzecz
którego wykonano usługi
Ilość odpadów odebranych przez
Wykonawcę
wartośó zamówienia
wykonanego przez Wykonawcę
Data wykonania usfugi (od-do)

2

Przedmiot usfugi

Kraj

Nazwa i adres podmiofu na rzecz
którego wykonano usłusi
Ilość odpadów odebranych przez
Wykonawcę
wartość zamówienia
wykonanego przez Wykonawca
Data wykonania usługi (od-do)
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3.

(datą i podpis osoby uprqwnionej
do reprezent aĘ i W|konaw cy)

3l



Załqcznik nr 4 do SIW

WZÓRIJMOWY

proiekt umowv

Umowa nr GGioŚ.272 .3.20I9.IL
na odbiół transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na

nieruchomościach zamieszkaĘch na terenie gminy Czeremcha

zawarta w dniu 2019 r., w Czeremsze, pomiędzy:

Gminą Czeremcha, z siedzibą i adresem ul. Duboisa 14, 1'7- ż40 Czeremcha, NIP 603 0000

203

reprezentowaną ptzez Pana Jerzego Wasiluka - Wójta Gminy Czeremcha

zwaną dalej ,,Zamawiającym" lub ,,Stroną"
olaz

zwanym dalej ,,Wykonawcą" lub ,,Stroną"

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego GGiOŚ.Ż71.3.2019.IL o następuj ącej

treści:

§1
Przedmiot realizacji zamówienia

1 , Przedmiotem zamówieniajest realizacja usługi:

1) odbioru, transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
położonych na terenie Gminy Czeremcha;

2) odbioru, transporfu odpadów z Gminrrego PuŃtu Selektywnego Zbieraria Odpadów
Komunalnych;

3) zagospodarowania odebranych odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z
odpadami, wynikającą z obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponown ego zllżycia i odzysku innymi
metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania,

2. ZŃres zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie następujących frakcji
odpadów:
1) nieruchomości zamieszkałe, połoźone na terenie Gminy Czeremcha:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) segregowane odpady komunalne tj.:
- papier i tektura,
- metale,



- twoź)nva sztuczne,
- szkło (białe i kolorowe),
- odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- bioodpady,
- popiółiżrużel,
2) Gminny Punkt Seiekty"wnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
- papier i tektura,
- metale,
- tworzywa sztuczne,
- szkło (białe i kolorowe),
- odpadyopakowaniowewielomateriałowe,
- bioodpady,
- komuna]rre odpady niebezpiecme,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych pov/stĄch w gospodarstwie

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i snzykawki,

- zużtlte bateie i akumulatory
- ruiryty sprzęt elektrycmy i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zu4Ąe opony,
- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
- odpady tekstyliów i odzieży.

3. Odebrane odpady z terenu Gminy Czeremcha będą przekazywane do instaiacji:

4. Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem niniej szej umowy zawańy jest w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym pkt 3 SIWZ.

5. Integralną częśó umowy stanowi wykaz miejscowości oraz nieruchomości, które należy
wyposaĄć w worki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, powstających na
tych nieruchomościach.

§2
Termin wykonania umowy

Czas realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia 1 stycznia 2020 roku.

§3
Oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświ ńcza, że:

1) posiada odpowiednie kwaliflkacje i umiejętności do wykonywania przedmiotowej
rrmowy,

ż) będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakesie prowadzonej
działa.lności przez cńy okres realizacji rrmowy na kwotę minimum 300 000 zł, a
w przypadku, gdy umowa lbezpieczenia obejmuje okes kótszy niż okes
rea|izacji umowy, zobowiązuje się do przedłożenia,,v terminie 7 dni od
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wygaśnięcia poprzedniej umowy, kopii kolejnych umów lub polis tak, aby
zachow ana była ciągło śó ubezpieczenia;

3) spełnia wymagania określone w przepisach usta\ły o utrąmarriu czystości i
porządku w gminach;

4) posiada wyposżenie umożliwiające odbieranie odpadów komrrnalnych od
właścicieli nieruchomości oraz zapewnia jego odpowiedni stan techniczny;

5) utrzyma odpowiedni stan sanitamy pojazdów t vrządzeń do odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości;

6) spełnia wymaguia dotyczące wyposżenia technicmego pojazdów do odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

7) wszys&ie pojazdy będące w posiadaniu Wykonawcy są trwale i czytelnie
oznakowane (nazwa flrmy, dane adresowe, nrrmery telefonów) i są
zarejestrowane, posiadają aktualne badania techniczne, świadectwa dopuszczenia
i OC;

8) zapewnia odpowiednie usyfuowanie i wyposżenie bazy magazlł:owo-
transpońowej ;

9) dysponuje pelsonelem posiadającym §tosowne kwalifikacje, uprawnieńa,
doświadczenie, wiedzę specjalistycmą otaz odpowiednią praktykę zawodową w
zakesie gwamntującym optymalną realizację przedmiotu niniej szej umowy;

10) przez cały okres realizacji umowy będzie posiadał:

wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia
13 września 1996 r. o uhz},rnaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego
przez Wójta Gminy Czeremcha, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

b) umowę z instalacją, w szczególności instalacją komunalną, o której mowa
w art. 38b ust. 1 pkt 2 ustawy z dńa 14 grudnia 2012 r, o odpadach, do
któĘ będą przekazywane odebrane odpady;

c) wymagane obowiąującymi przepisami ustawy o odpadach zezwolenia w
zakresie niezbędnym do gospodarowania odpadami komunalnymi, tj,:

wpis do rejestru zgodnie z wymogami art. 49-50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 t. o
odpadach lub aktualne zezwolenie na tran§polt odpadów wydane na podstawie
wcześniej obowiąujących przepisów,

- lvpis do rejestru podmiotów zbieĄących zażryty sptzęt elektryczny i
elektroniczny.

§4
Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiąuj ącymi przepisami ptawa, z
zachowaniem należ}tej staranności uwzględniającej zawodowy charakter wykonyłvanych
czyrrrrości oraz najlepszej praktyki i wiedzy;

2) paeśłzeganie ustalonego harmonogramu odbioru odpadów;
3) postępowanie z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania

odpadami, wymaganiami ochlony środowiska określonymi w aktualnych
przepisach prawa, w tym również w obowiązujących przepisach prawa
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miejscowego, a ponadto do ponoszenia wszelkich opłat zńęanych z
gospodarowaniem odpadami;

4) niezwłoczne przekazylvanie informacji dotyczących realizacji umowy na
każde żądanie Zamawiającego, jednak nie pózniej Ńż w terminie 3 dni od
dnia otrzymania zapytaria;

5) przestrzeganie poufności co do informacji pozyskanych w zńęku z
realiz-acją umolłyż w szczególności do przestrzegania przepisów ochrony
danych osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych
danych w żaden inny sposób lub w innym celu niź dla wykonywania
umowy, w szczególności zakanje się wykorzystywania danych w celach
reklamowych lub marketingowych;

6) poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia
wytządzonej szkody w prąlpadkach zawinionych;

7) bieżące sprzątanie terenu ze wszelkich zańeczyszczeh powstałych w
wlłriku prowadzonych usfug przez Wykonawcę i jego podwykonawcóą a
w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń - ich
natychmiastowa napmwa;

8) posiadanie w całym okresie trwania urnowy niezbędnych, aktualnych
uprawnień, zezwolęń i umów w celu wykonania przedmiotu umo!\T na
terenie Gminy Czeremcha dotyczących prawidłowego postępowania z
odpadami komunalnymi;

9) prowadzenie dokumentacji potwierdzającej ilośó odebranych odpadów
komunalnych oraz wykonylvanych ffas przejazdu (na wypadek reklamacji
lub ewentualnie innej potrzeby uzyskania ptzez Zamańającego
dodatkowych informacj i);

10) monitorowanie obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w
zakresie selek§nvnego zbierańa odpadów komunalnych. W przypadku
stwierdzenią że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku
w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wykonawca
zobońązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia
opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektrończną poinformowania
Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów
ptzez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany
będzie zńączyó dokumentĘę - w formie fotografii i notatki. Z
dokumentacji musi jednomacmie wynikaó, jakiej dotyczy nieruchomości,
w jakim dniu i o jakiej godzinie dosźo do ustalenia ww zdarzeńa;

1 1) przekaąrwanie Zamańającemu faktur wraz z kartami przekazania
odpadóą wykazem nieruchomości zobowiązanych do selektywnej zbiórki
odpadóą a nie przeprowadzających jej, sprawozdaniem z miejsc odbioru
worków z odpadami niesegregowanlłni (zmieszanymi);

12) przekazyłvanie Zanańającemu najpóźniej wraz z faktlxą za dany okes
rozliczeniowy rapońów wagowych zawieĘących wyszczególnienie
miejsca odbioru odpadów oraz ilości i rodzaju odebranych odpadów
(zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpadów), na których zrrajdowaó się
winna adnotacja, że odpady pochodzą z terenu Gminy Czeremcha;

13) przekazywanie Zamawiającemu kart przekazania odpadów do instalacji do
przetvłałzania odpadów komunalnych bądź innej jednostki do odbioru
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odpadów selektywnie zebranych zgodńe z obowiązującymi wzorami, o
jakich mowa w rozpotządzeniu Minisha Środowiska z dnia 25 kwietrria
2019 r, w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadów;

1 4) dostarczanie Zamawiaj ącemu w wersj i papierowej i elektronicznej
sprawozdń rocznych, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach;

1 5) dostarczenie niezbędnych informacji umożliwiających spotządzeńe przez
Zarnańającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakłesu
gospodarowania odpadami komunalnymi, o któr:m mowa w art. 9q
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto
Wykonawca zobońązany będzie również do przedkładania
Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i
segregacji odpadóq jeśli w trakcie reńizacji zamówienia na
Zamańającego nńożony zostanie obowiąek sporządzania innych
sprawozdń z zaklesu gospodarki odpadami.

2. Wykonawca ponosi odpowie&ialność wobec osób trzecich za szkody
wyrządzone w zvłiązku z wykonywaniem prac określonych niniejsza umową.

3. Wykonawca w trakcie rcalizacji zamówienia na l<etżde wezwanie
zamawiającego w wymaczonyrn w t},rn wezwaniu terminie ptzedłoży
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 1ub
podwykonawcę:

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o placę
osób wykonuj ących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierń w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie rrmowy o pmcę rmaz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i !\yĘlaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złoZenia oświadczenia w imieniu wykonawcy 1ub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia cą.nności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 1ub
podwykonawcy (wraz z dokumentem fegulującym zakres obowiąków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostaó zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez
adresów, nr PESEL pracowników), Imię i nazwisko pracownika nie podlega arronimizacji.
Informacje takie jak: data zautarcla umowy, rodząj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny byó możliwe do zidentyfikowania;

3) zaświadczenie właściwego oddziafu ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za o§tatni okes rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodlość z oryginńem odpowiedni o przez wykonawcę 1ub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Zamańający zobowiązuje się do:
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|) przekazańa Wykonawcy wykazu nieruchomości zamieszkĄch objętych
rrmową;

2) wspóĘracy z Wykonawcą przy opracowywaniu harmonogramu odbioru
odpadów komunalnych oraz urnięszczeniu harmonogramu na stronie
intemetowei gminy;

3) zapłaĘ Wykonawcy wynagrodzenia na warunkach i w terminach określonych
w § 6 niniejszej umowy z zastrzeżenięm potrąceń wynikających z kar
umownych.

§5
Podwykonawcy

1. [Wykonawca będzie wykonywał usfugę objętą zamówieniem osobiście, bęz ldziału
podwykonawców] *

fNastępujące elemenĘ usługi Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców]: *

/nazwa i adres podwykonawców i zakres zleconych prac/

2. Wykonawca w ciągu 7 dni od zautarcia umó\ry z podwykonawcami, przedłoĘ
, Zamawiającemu po 1 egz, kżdej umowy.

3. W umowie zawałtej z podwykonawcą, termin płatności za wykonane usługi ustalony
zostanie w taki sposób, żeby termin płatności podwykonawcy prrwadń wcześniej niż
termin fatności Wykonawcy od Zamawiającego. Jako jednej z podstaw do
uregulowania zapłaty za fakturę wystawi oną przez Wykonawcę Zarnańający będzie
żądał pisemnego oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę
zobońązń z ĘĄtlhl nealizowanych przez podwykonawcę zakresu usług wskazanych
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Załnańający rozlicza się tylko z Wykonawcą, roz|iczeńe z podwykonawcami jest
obowiązkiem Wykonawcy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dzińuia podwykonawcóW który/m
powierzył wykonlłvanie elementów zadania objętego niniejszą umową jak za
działania własne.

6. Zamańający zasfr-zega sobie możliwość kżdorazowego wstrzymania płatności w
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu zamówienia,

(w przypadku wykorywania usługi bez udziału podwykonawców § 5 zostanie usunięĘ)

§6
Wynagrodzenie i sposób rozl'iczeń

1 . Wlłragrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter wynagrodzenia
jednostkowego i zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi:

zł netto (słownie: ........,........,.. ...................zł)
oraz podatek VAT ...,....0ń w kwocie.......,.,.....,... zł (słownie: ..............ń)
co stanowi: ...... zł brutto (słownie: .,.,.,...........,.......,.zł)



za odbiór i zago§podarowanie 1 Mg odpadów komunalnych z terenu Gminy Czeremcha.
2. Fakturę VAI naleĄ dostarczyó w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca

objętego fakturą.

3. Nalezne wynagrodzenie Zamańający ptzekńe pzelewem na konto Wykonawcy w
termińe ............ dni od daty jej prawidłowego dostarczenia do siedziby
Zamawiającego.

4, Terminowośó i prawidłowośó wykonania usług będzie oceńana przez Zamańającego
w oparciu o harmonogram realizacji usług przedstawi ony Zarnawiającellrru plzęz
Wykonawcę zgodńe ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
pkt 3 SIWZ oraz w oparciu o właściwą realizację zobońęń Wykonawcy
określonych w § 3 i § 4 niniejszej umowy.

§7
Kary umowne

1, Strony ustalają że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamańającemu kary umowne w następujących przypadkach i
wysokościach:

1) za odstąpienie od umo\ryy lub jej rozwiązani e z ptzyczy), zależmych od Wykonawcy w
wysokości 15 000 zł;

za odsĘpienie od umowy lub jej rozwiązańe z przycryn ńezańnionych ptzez
Zamawiającego w wysokości 15 000 zł;
za kńdy dzień opómienia w przypadku stwierdzenia przez Zamańalącego
nieterminowego odbioru odpadów, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w
wysokości 50 zł od nieruchomości;
za nieuzyskanie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
frakcji odpadów komunalnych (papier, szkło, tworzywa szt:uczrie., metale) i/lub
nieuzyskania odpowiedniego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - w wysokości obliczonej
zgodtie z art.9z ust, 1 ustawy o utzymaniu czystości i porządku w gminach;

za kńdy przypadek niedostarczenia właścicielom nieruchomości z terenu gminy
Czeremcha worków do selektylvnego $omadzenia odpadów (na zasadzie ,,worek za
worek") w ilości i terminie określonych w opisie przedmiotu zamówienia - w
wysokości 50 zł za kżdy dzieh opóźrienia. Zapłaceńe kary umownej nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku dostarczenia właścicielom nieruchomości worków do
gromadzenia odpadów;

za opóźnienia przy rozpńlzeniu reklamacji w wysokości 50 ń za kłZdy dzień
opóźnienia;

za kńdy dzień opóźnieńa w dostarczeniu Zamawiającemu projektu harmonogramu
odbioru odpadów w wysokości 100 zł; zapłacenie kary umownej nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku opracowarria i przedstawienia projektu harmonogramu;
za l@żdy przypadek niedostarczenia Zamawiającemu w określonym terminie
informacji, o których mowa w § 4 ust. 3 dowodów potwierdzających zatrudnienie na
postawie umowy o pracę - w wysokości 500 zł;
za niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę - w wysokości 1000 zł zakńdy prz7"padek.

2)

3)

4)

5)

6)

8)

9)



3. Wykonawca wyuża zgodę na potrącenie kar umownych z przysfugującego mu
wynagrodzenia.

4. Zapłata kary umorrynej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku nieavłocznego i
prawidłowego wykonania umowy.

5. Zanańający zasrze9a sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wartości poniesionej szkody, jeżeli powyższe kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku nie
wykonania lub nienależltego wykonania umowy.

6. Zunańający zobowiązuje się zapłació Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia
od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z ptzaczyn, za które ponosi
odpowiedzialno śó Zamańający w wysokości 15 000,00 ń, za wyjąllrjem wystąpienia sytuacji
przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§9
Odstąpienie od umowy oraz jej rozrviązanie

L Zalnańający ma plawo odstąpió od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny
postanowienia umowy, Oświadczenie o odstąpieniu może być ńożone w terminie 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.

2. Istotne naruszenia umowy, o których mowa w ust.l obejmują w szczególności
przypadki:

1) utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej
przedmiotem niniejszej umowy;

2) ńerozpoczęcie wykonyrvania przedmiofu umowy bez uzasadnionej przyczyrry
pomimo wezwani a Zamańaj ące go ;

3) przerwania przez Wykonawcę wykonlłvania przedmiotu umowy z Wzlczw
zależnych od Wykonawcy na okres dłuższy niż 10 dni;

4) Wykonawca pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukotnych
zaśtzeżeń ze strony Zamańającego nie wykonuje usług zgodnie z
postanowieniami umowy lub w istotny sposób narusza postanowienia umowy;

5) wszczęcia likwidacji Wykonawcy;

6) zawieszenia przez Wykonawcę działalności.

3, W razie zaistnienia istotnej zmiarry okolicmości powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy Zamawiający może odsĘpić od umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicmościach.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca
może żądń wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z §tułu wykonania części
umowy. W t5-,rn celu Zamańający wraz z Wykonawcą winni ustalió wartość
faktycznie wykonanych przez Wykonawcę usług, a Wykonawca zobowiąuje
się wspóĘracowń z Zamańającym w tym zakresie.

5. Warunkiem odstąpienia przez Zanańającego od umowy w przlpadkach
opisanych w ust. 2 pkt 1) - 4) jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do
wykonylvania obowiązków zgodnie z rrmową orźu Wmaczenie w tym celu
dodatkowego 3 -dniowego terminu.

6. Odstąlienie od umowy powinno nastąpió na piśmie oraz zavłieraó
uzasadnienie,



7. Wykonawca może odstąpió od umowy w przypadku, gdy Zarnawiający zalega
z wlpłatą Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi za 3 okresy
rozliczeniowe.

§10
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia waruŃów umowy mogą byó dokonywane za zgodą
umawiających się stron, wyrazoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem niewżności, o ile
nie będzie to sprzeczrle z usta\rvą Prawo zamówień publicznych.

2. Zgodńe z art. I44 ust, 1 w ustawy zmiana postanowień umowy w stosunku do
treści oferty Wykonawcy możliwa jest wyłącznie w przypadkach zaisbrienia jednej z
następuj ących okoliczności:

1) zaistnieje konieczność tozszerzelta przedmiotu umowy w zlviapku z
koniecznością wykonywania zńń nńożonych na jednostki samorządu
terytorialnego ustawami,

2) pojawią się nowe rozvtiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie
korzystne dla Zamawiaj ącego;

3) nastąpi ustawowa zmiarra przepisów dotyczących procentowej stawki podatku
od towarów i usług, przy czym zmtana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w
stosuŃu do niewykonanych usług;

4) zmiany zakesu usfug, które Wykonawca powierzył Podwykonawcom, a które
okeślone są w niniejszej umowie i stanowiącej do niej załącznik olercie
Wykonawcy;

5) zmiany zakresu usług poprzez wprowadzenie nowych gospodarstw domowych,
bądź zmniejszeniu się ilości gospodarstw domowych, wynikająca z po1rzeb
Zamańającego, wyłącznie w przypadku, jeżeli liczba nowowprowadzonych
gospodarstw domowych puelrroczy 5% ogólnej liczby właścicieli
nieruchomości objętych niniejszym zamówieniem;

6) zmiana numeru rachuŃu bankowego.

3. W trakcie trwania niniej szej umowy Wykonawca zobowięlje się do pisemnego
powiadamiania Zamawiaj ącego o :

1) zmianie siedziby lub nazłvy firmy;
2) zmianie osób reprezentuj ących;
3) ogłoszenie upadłości;

4) ogłoszenie likwidacji;
5) zawieszenie działalności:
6) wszczęcia postępowania układowego wobec Wykonawcy,

§11
postanowienia końcowe

I. Załączniki i aneksy do umowy stanowią jej integralną cześć. Załącznikiem do umowy jest
oferta Wykonawcy, SIWZ oruz wykaz wsi i nieruchomości, z których odbierane będą odpady
komunalne.



2. Wszelkie zmiany umowy wynagają formy aneksu sporządzonego na piśmie
pod rygorem niewa:żności.

3. Strony ustalają, że do spraw nieuregulowanych umową będą miĄ
zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisy
Kodeksu clwilnego oraz ustawT z dnia 29 sĘczrria 2004 r. Prawo zamówień
publicmych (tj. Dz.U.2079 poz. 1843).

4. Ewentualne spory mogące wyniknąó na tle umowy rozslrzlgarle będą przez sąd
właściwy miej scowo dla Zamawiającego.

5. Umowę sporądzono w czterech jednobrzmiących egzempluzach, po dwa
egzemplarze dla kżdej ze stfon.

ZAMA\ryIAJACY wYKoNA\ilcA
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Załqcmik nr 5 do SIW

Oświadczenie o prrynależności lub braku prrynależności* do tej samej grupy kapitalowej, o
której mowa w ań,24 lst. 1 pkt ż3 PZP

Dotyczy po§tępowania o udzielenie zamówienia publicmego, którego przedmiotem jest,,Odbiór
transport i zagospodarowanic odpa.dów komunalnych powstajqcych na nieruchomościach
zamiesx,kałych na lerenie gmin! Czeremcha" prowadzanego przez Gminę Czeremcha.
Ja.My niżej podpisany/i

l.

dziaĘąc w imieniu i na rzecz

/nazwa (firma) dokładny adres Wykonrwcy/ /w przypadku składania oferty przez podmioty
występujqce wspólnie podać nazwy ffirm ) i dokładne adresy Wszystkich podmiotów składajqcych

ofertę wspólnq/

l . Składając ofeńę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakesie
., informuję, że nie należę/my 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, l84,
1618 i 1634)wraz z innlłni Wykonaw cami, którz1l złoĘli oferty w przedmiotowym postępowaniu*,

lub
2. Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzie]enie zamówienia publicznego w zakresie

informuję, że należę/my do grupy kapitałowej wruz z
Wykonawcą./Wykonawcami: ...... (nazwa Wykonawcy) którzy ńoĘli ofeĄ w
przedmiotowym postępowaniu*.

W Ęm przypadku zaĄczanlmy dowody, że powiązania ww, Wykonawcą./Wykonawcami nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia*.

Podpisł i pieczęć/cie osoby(osób) uprawniolejlych do repr9zentowania
Wykonawcy Iub upowżnionej do wyslępowania wjego imięniu

Data:

*niepotrzebne skeślió
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