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ZAMAWIAJĄCY:
GMINA SŁAWNO
SŁAWNO, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 31
26-332 SŁAWNO
POW. OPOCZYŃSKI, WOJ. ŁÓDZKIE
tel.44/ 755-18-50 fax 44/ 755-18-51
NIP 768 -17- 35 - 627 REGON 590648178
e-mail: sekretariat@ugslawno.pl
godz. urzędowania od poniedziałku – do piątku 7.30 – 15.30
Znak sprawy RP 271.10.2019
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ )
dotycząca
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 – 46
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ) zwanej dalej „ustawą”
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Sławno
w 2020 roku

1

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Sławno w 2020 roku

_______________________________________________________________________________
I.

INFORMACJE PODSTAWOWE

1.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
__________________________________________________________________________

Zamawiający
Gmina Sławno
Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
26 -332 Sławno
pow. opoczyński, woj. łódzkie
tel. 44/ 755-18-50 fax 44/ 755-18-51
NIP 768 -17- 35 - 627 REGON 590648178
e-mail: sekretariat@ugslawno.pl
godz. urzędowania od poniedziałku – do piątku 7.30 – 15.30
zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Sławno w 2020 roku
- zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

Miejsce publikacji i przekazania ogłoszenia o przetargu:
- Biuletyn Zamówień Publicznych
- Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji
na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: bip.ugslawno.pl
- tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sławno

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona została na stronie internetowej
Zamawiającego: w BIP po adresem: bip.ugslawno.pl w zakładce Zamówienia publiczne.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem Znak sprawy
RP 271.10.2019
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Klauzula informacyjne – ochrona danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sławno z siedzibą w Sławnie,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, tel. 44/ 755 18 50;
• W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych
poprzez adres e-mail: iod@ugslawno.pl
 Dane Wykonawcy będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego wynikających przepisów prawa:
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2019 poz.1843)
- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz.U. 2016 r.
poz. 1126 z późn. zm.)
- ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2019 r. poz. 553)
 Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane
będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić
jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8
ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. 2019 r. poz. 1843)
 Dane Wykonawcy będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia.
 Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Prawo zamówień publicznych
• Wykonawca ma prawo do:
- prawo dostępu do danych osobowych;
- prawo do sprostowania ( poprawiania) swoich danych osobowych *;
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- prawo do usunięcia danych osobowych , w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego prawa **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
______________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania 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, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
____________________________________________________________________________
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 o wartości zamówienia mniejszej
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz 1843 ) w którym w odpowiedzi
na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 Ustawy
Prawo zamówień publicznych.
3. Przepisy prawne regulujące opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i wykonanie zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów,

jakich

może

żądać

zamawiający

od

wykonawcy

w

postępowaniu

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477)
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej siwz mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 )

i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm. ), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
nie stanowią inaczej.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
___________________________________________________________________________

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych
z terenu gminy Sławno w 2020 roku. Zakres zamówienia dotyczy posesji zamieszkałych oraz
nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować odpady
komunalne ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości
na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Sławno, w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
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metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji, zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa
łódzkiego na lata 2016 – 2022 z uwzględnieniem lat 2023 - 2028, przyjętego Uchwałą
Nr XL/502/2017 Sejmiku Województwa Łódzkiego w dniu 20 czerwca 2017 r. oraz przepisami
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławno.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości
selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania
odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 18
ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.). Odebrane od właścicieli nieruchomości
zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania należy bezwzględnie przekazywać do instalacji
do przetwarzania odpadów zgodnie z uchwałą Nr XL/503/2017 Sejmiku Województwa
Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla
województwa łódzkiego na lata 2016 – 2020 z uwzględnieniem lat 2023 – 2028 zmienioną
uchwałą nr LIV/676/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr XL/503/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania Planu
gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 – 2022 z uwzględnieniem lat
2023 – 2028.
1.1.2.Baza magazynowo – transportowa oraz cały sprzęt Wykonawcy winien spełniać
wszystkie wymagania wynikające z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do siwz
Wspólny Słownik Zamówień Kody (CPV)
90.50.00.00-2 - Usługi związane z odpadami
90.51.31.00-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.
90.53.30.00-2 - Usługi zagospodarowania odpadów
90.51.20.00-9 - Usługi transportu odpadów,
90.51.40.00-3 - Usługi recyklingu odpadów
90.53.30.00-2 - Usługi gospodarki odpadami
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
_________________________________________________________________________
Termin realizacji niniejszego zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
_________________________________________________________________________________
5.1. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy:
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a) nie podlegają wykluczeniu w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy,
b) spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
a) posiada aktualny wpis do rejestru o którym mowa w art.49 ust.1 ustawy o odpadach z dnia 14
grudnia 2012r. (t.j. Dz. U z 2019r. poz. 701 ze zm.) w zakresie transportu odpadów przeznaczonych
do odbioru w opisie przedmiotu zamówienia.
b) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Gminę Sławno w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami
Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o urzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2019r.
poz. 2010)
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
5.3. Zgodnie z zapisami art. 22a ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi
wyłącznie w przypadku kiedy:
1) 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.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.
3) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
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poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu
udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający
zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
5.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
5.5.1. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1 muszą zostać spełnione przez
wykonawców łącznie z zastrzeżeniem, że jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający
zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu.
5.5.2. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych musi
zostać wykazany przez każdego z wykonawców.
5.6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, wobec których
zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23.
5.7. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt
12-23 zachodzące choćby względem pojedynczego wykonawcy dyskwalifikują całą grupę
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

5a. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5
__________________________________________________________________________
1. Fakultatywne przesłanki wykluczenia przewidziane w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek, o których
mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
2. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy PZP.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy
PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
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nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie
stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
pkt. 5a.4 SIWZ.
6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
6.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
__________________________________________________________________________
I. Dokumenty składane wraz z ofertą przez wszystkich Wykonawców:
6.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
6.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie
z wzorem stanowiącym odpowiednio załącznik 3 do niniejszej SIWZ.
6.3.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest każdy
z wykonawców występujących wspólnie. Oświadczenie ma potwierdzić brak podstaw
wykluczenia.
6.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o
tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
6.5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym
mowa w ust. 1.
6.6. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia wykonawca składa na wezwanie zamawiającego na zasadach określonych
w przepisach art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II. Dokumenty składane po otwarciu ofert bez wezwania Zamawiającego przez wszystkich
Wykonawców.
6.7. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
9
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1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p. (informacja zamieszczana po otwarciu ofert),
przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
( zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do siwz)
6.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia
dokumentów, o których mowa w ust. 6.8. zobowiązany jest każdy z wykonawców występujących
wspólnie (zależnie od statusu podmiotu).
6.9.Wykonawca, który polega na zdolnościach 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.
6.10. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a p.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
III. Dokumenty składane po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę,
którego oferta zostanie oceniona najwyżej:

6.11. Informacja o zastosowaniu procedury wynikającej z art. 24aa p.z.p. dot. sposobu
przeprowadzenia oceny oferty i badania podmiotowego wykonawców
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura
wynikająca z art. 24aa p.z.p. Oznacza to, że zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.12. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca składa:
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1) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, określonego w pkt. 5.2
pkt.1 SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:

a) aktualny wpis do rejestru o którym mowa w art.49 ust.1 ustawy o odpadach z dnia 145
grudnia 2012r. (t.j. Dz.U.z 2019r. poz.701 ze zm.)
b) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez
Gminę Sławno w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o urzymaniu czystości i porządku
w gminie (Dz.U. z 2019r. poz. 2010)
6.13. Inne dokumenty składne razem z ofertą:
1) Wypełniony i podpisany formularz oferty sporządzony zgodnie z treścią i formą zawartą
we wzorze (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ)
2) Oświadczenie wstępne (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ)
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych ( dotyczy
również wspólników spółki cywilnej).
4) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty
składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania
wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5) Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie, których, Zamawiający dokona oceny
skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli
Wykonawca zastrzega takie informacje).
6) Zamawiający, mając na uwadze opinię UZP, zamieszczoną w Informatorze UZP nr 4/2013, nie
będzie traktował wspólników spółki cywilnej jako konsorcjum. Stąd w przypadku spółki
cywilnej zaleca się załączenie do oferty umowy/uchwały wspólników regulującej zasady
reprezentacji, w przypadku gdy oferty nie składają wszyscy wspólnicy w reprezentacji łącznej
(tj. nie podpisują się wszyscy na ofercie) albo oddzielne ustanowienie pełnomocnika.
7) Pełnomocnictwo załączane do oferty powinno zawierać określenie postępowania,
oznaczenie wykonawców występujących wspólnie, określenie pełnomocnika, określenie
zakresu umocowania. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii
potwierdzonej przez notariusza.
8) W przypadku podmiotów występujących wspólnie w dokumencie pełnomocnictwa należy
wskazać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
a każdy z nich powinien podpisać się pod tym dokumentem.
9) Dokumenty, formularze i oświadczenia załączane do oferty winny być podpisane przez
ustanowionego pełnomocnika albo w przypadku spółki cywilnej przez umocowanego
wspólnika spółki cywilnej lub wszystkie podmioty/ osoby fizyczne składające wspólnie ofertę.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW,
JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY,
W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C-10E, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB
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POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ,
A
TAKŻE
WSKAZANIE
OSÓB
UPRAWNIONYCH
DO
POROZUMIEWANIA
SIĘ
Z WYKONAWCAMI
_________________________________________________________________________
7.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm. ( art.10 c ust. 2
ustawy P.z.p.) , osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).
Z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych lub rozporządzeń
wykonawczych wymagają szczególnej formy dla danego dokumentu, wykonawca musi
zastosować tą formę.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
7.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego:
a) drogą elektroniczną na - e-mail: sekretariat@ugslawno.pl
b) pisemnie na adres:
Urząd Gminy w Sławnie
Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
26 – 332 Sławno, pow. opoczyński,
woj. Łódzkie
7.4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę
powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy
albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, w przypadku osób fizycznych przez
wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje powinny być podpisane przez pełnomocnika.
7.5.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
a) Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składnia ofert.
b)

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
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po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez
rozpoznania.
c) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ppkt. b
7.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże
wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej: w BIP po adresem: bip.ugslawno.pl
7.7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
7.8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej w BIP po adresem:
bip.ugslawno.pl
7.9. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia Biuletynie Zamówień Publicznych
7.10. Osobą upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Tadeusz Stanik - w godz. 8.00 – 14.00 tel. 44 755 17 81 w sprawach przedmiotu zamówienia
Alina Rajska - w godz. 8.00 - 14.00 tel. 44 755 18 67 w sprawach procedury
przetargowej
7.11. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest o głoszenie o zamówieniu
oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ugslawno.pl

7.12. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail
podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z jego treścią.
7.13. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej
o wszelkiej zmianie numeru faksu i adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
___________________________________________________________________________
nie dotyczy
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
___________________________________________________________________________
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1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres - 30 dni ( art. 85 ust. 1
pkt 1 u. p. z. p.)
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania oferta, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
___________________________________________________________________________
1. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ poprzez
wypełnienie i podpisanie formularza ofertowego (zalecaną treść oferty stanowi załącznik nr 2
do SIWZ).
2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być sporządzona
w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp) napisana pismem maszynowym,
komputerowym lub wyraźnym pismem ręcznym.
3. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i podpisane.
4. Miejsca, w których oferent naniesie zmiany winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osoby podpisującej ofertę.
5. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie.
6. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę pod rygorem
wykluczenia z postępowania.
7.Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.
8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z tłumaczeniami na język polski
poświadczonymi przez wykonawcę .
10. Ofertę z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej następująco:
Kopertę należy zaadresować :
Urząd Gminy w Sławnie
Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
26 – 332 Sławno

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Sławno
w 2020 roku
Nie otwierać przed dniem 03.01.2020 r. do godz. 11.30”
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11. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie ( art. 84 ust. 2 )
12. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
13.

Wszystkie strony oferty winny być spięte w sposób zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.
14. Oferta powinna być podpisana przez osobę, która jest upoważniona do reprezentowania
wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie
oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w centralnej
ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej lub zgodnie z postanowieniami umowy
spółki.
15. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika - należy załączyć do oferty
pełnomocnictwo.
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
w formie pisemnej przed terminem składania ofert.
17. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg. takich samych zasad jak złożona oferta
tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZAMIANA” (pozostałe oznakowanie wg
pkt. 9 ).
18. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert
przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
19. Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Wycofanie
oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia)
w kopercie opatrzonej napisem „WYCOFANIE” - według takich samych zasad, jakie obowiązują
przy wprowadzaniu zmian do oferty.
20. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
21. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
22. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny, a złożone kserokopie
dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”, podpisane przez
uprawnionego Wykonawcę.
23. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. winna być parafowana przez
Wykonawcę.

24. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
(np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie
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z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać
będzie następujące wymagania:
a) wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą dokument
(np. pełnomocnictwo), określający co najmniej: strony występujące wspólnie oraz wskazujący
pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy), Zamawiający
wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób,
aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
d) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi oddzielnie
udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt.12-23 ustawy Pzp
e) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający będzie brał pod
uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do wykonywania czynności/działalności wchodzących
w zakres zamówienia, ich łączny potencjał techniczny, zawodowy oraz ich łączną sytuację
ekonomiczną i finansową.
f) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,
g) z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres,
...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.
25. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
26. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Zastrzeżenie musi zostać dokonane nie później niż w terminie składania
ofert. Wykonawca jest również zobowiązany do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
27. „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1010)
rozumie się
informacje techniczne, technologiczne,organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich
elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo
nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub
rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w
poufności”.
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28. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie
cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby.
29. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów
oferty.
30. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości
podczas otwierania ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
31. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
___________________________________________________________________________
a) miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/ zamkniętej kopercie zapieczętowanej
w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej
treści oraz zabezpieczenie jej
nienaruszalności do terminu otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Sławno
Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
26 – 332 Sławno
pokój Nr 13 ( sekretariat ) do 03.01.2020r r. do godz. 11.00
2. Składanie oferty odbywa się:
a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.)
b) osobiście,
c) lub za pośrednictwem kuriera.
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem
jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.
4. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do zamawiającego.

5. Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
b) miejsce i termin otwarcia ofert
1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w siedzibie Zamawiającego
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Urząd Gminy Sławno
Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
26 – 332 Sławno
Sala konferencyjna ( I Piętro )
w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 03.01.2020r. o godz. 11.30
2. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego do oceny
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz wyboru oferty
najkorzystniejszej.

3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Sławno
Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
26 – 332 Sławno
Sala konferencyjna ( I Piętro )
4. Podczas otwarcia ofert podane zostaną dane zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy prawo
zamówień publicznych tj.
a) nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
b) cena brutto oferty (z podatkiem VAT),
c) termin wykonania zamówienia,
d) warunki płatności.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek
zamawiający prześle informacje zawierające nazwy / firmy / oraz adresy wykonawców,
ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności oraz kwotę, jaką
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Koperty zewnętrzne oznaczone ,,Wycofane” będą otwierane w pierwszej kolejności i po
stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi
ofertami, odkładane, koperty wewnętrzne ofert nie będą otwierane .
8. Koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania
zmian zostaną
dołączone do oferty.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
_________________________________________________________________________________
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1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 )
cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić
przedsiębiorcy za towar lub usługę;
2. Cena oferty jest ceną ryczałtową. Cenę oferty należy wyliczyć jako wartość netto oraz wartość
brutto czyli łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT.
3. Proponowana cena brutto winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy
kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Cena brutto może być tylko jedna, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz ofert
częściowych.
5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
6. Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.
7. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za zrealizowanie przedmiotu zamówienia.
8. Cenę oferty należy określić w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN.
9. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia
ceny, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności
projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018, poz. 2177);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
10. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 p.z.p. lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
w ust. 3, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.
11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na wykonawcy.
12. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
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wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub
koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia
13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT,
A JEŻELI PRZYPISANIE WAGI NIE JEST MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN,
ZAMAWIAJĄCY
WSKAZUJE
KRYTERIA
OCENY
OFERT
W
KOLEJNOŚCI
OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ WAŻNEGO

13.1. Przy wyborze oferty
i ich znaczeniem:

Lp.
1.
2.

zamawiający

będzie

się kierował następującymi kryteriami

KRYTERIUM
Cena brutto wykonania zadania ( KC)
Termin płatności faktury (KG)

ZNACZENIE
60 %
40 %

13.2. Sposób obliczania oferty najkorzystniejszej.
13.2.1. Kryterium – cena brutto wykonania zamówienia.
Sposób obliczenia:
najniższa oferowana cena brutto z ofert ważnych
KC = _________________________________________
cena brutto oferty ocenianej

x 60

Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według
ww. kryterium wynosi 60pkt, uzyska ją oferta o najniższej cenie brutto.
Pozostałe oferty otrzymają punktację obliczoną według powyższego wzoru, z którego wynika
zasada: im wyższa cena brutto oferty ocenianej w odniesieniu do najniższej oferowanej ceny
brutto, tym mniejsza ilość otrzymanych punktów.
Ilość punktów w kryterium – cena brutto wykonania zamówienia, dla oferty ocenianej, otrzymana w
wyniku obliczeń ze wzoru powyżej.
Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku (np. 5 245,3467 = 5 245,35; 5 245,3412 = 5 245,34). Do porównania ofert będzie brana
pod uwagę cena całkowita brutto (wraz z podatkiem VAT).
Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający, w celu oceny takiej oferty,
doliczy do przedstawionej w niej ceny, podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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13.2.2. Kryterium

– Termin płatności faktury

(KG)

Sposób obliczenia:
Termin płatności z oferty ocenianej
KP = _______________________________________________ x 40
najdłuższy oferowany termin płatności z oferty ważnej
Termin płatności należy podać w dniach.
Minimalny wymagany termin płatności – 14 dni
Maksymalny uwzględniony w obliczeniach i punktowany termin płatności – 30 dni.
Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według ww. kryterium
wynosi 40 pkt - uzyska ją oferta o zaoferowanym najdłuższym terminem płatności faktury podanym
w dniach.
Mimo zaoferowania dłuższego terminu płatności niż 30 dni, do wzoru/obliczeń tego kryterium
zostanie wstawiona wartość 30 dni - Wykonawcy zostanie przyznana maksymalna możliwa liczba
punktów dla tego kryterium, tj. 40 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg powyższego wzoru, z którego wynika zasada:
im krótszy termin płatności z oferty ocenianej w odniesieniu do najdłuższego oferowanego terminu
płatności, tym mniejsza ilość otrzymanych punktów.
Ilość punktów w kryterium – termin płatności dla oferty ocenianej, otrzymana w wyniku obliczeń
ze wzoru powyżej, przyznawana jest z uwzględnieniem dwóch miejsc po przecinku (do setnych
punktu), bez dokonywania zaokrąglenia matematycznego lecz w wyniku odcięcia cyfr od trzeciego
miejsca po przecinku i dalszych.

13.2.3. Oferta najkorzystniejsza.
Oferta która uzyskała największą końcową ilość punktów, będącą sumą punktów kryteriów
ocenianych tj.
On = KC + KP
uznana zostanie przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.
13.3.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
13.4. Zamawiający, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie stosownych wyjaśnień, a następnie
podejmie działania określone w art. 90 ustawy prawo zamówień publicznych.
13.5. Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach Wykonawców zgodnie z art. 87 ust. 2
ustawy Pzp oraz poniższymi zasadami:
1) oczywiste omyłki pisarskie - poprzez oczywistą omyłkę pisarską należy w szczególności
rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone
opuszczenie wyrazu lub jego części itp.;
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2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
poprawek: Zamawiający przyjmuje że:

dokonanych

a) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie,
przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
b) omyłką rachunkową jest widoczny, bezsporny, niezamierzony błąd rachunkowy popełniony
przez Wykonawcę, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania
arytmetycznego, a w szczególności błędne zsumowanie lub odjęcie poszczególnych pozycji,
c)możliwa do poprawienia na podstawie oferty, bez konieczności odwoływania się do
innych dokumentów lub uzyskania wyjaśnień Wykonawcy,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. Tzn.. takie , które może poprawić
Zamawiający samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności.
13.6. Zamawiający zastrzega, że katalog wymieniony w ppkt.2) a-c nie wyczerpuje możliwości
poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste
omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach. Uwzględni również konsekwencje
rachunkowe dokonanych w powyższy sposób poprawek.
13.7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania
ofertą;
7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający
żądał wniesienia wadium;
7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;
7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa,
a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
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8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
13.8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomienia
(stosownie do art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych) Wykonawców, którzy złożyli
oferty w toczącym się postępowaniu. Informację zamieści
również na swej stronie
internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
13.9. Unieważni postępowanie jeśli zaistnieją przesłanki art. 93 ustawy Pzp.
13.10.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty
o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
13.11.Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

14.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
____________________________________________________________________________
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie prawne i faktyczne.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 na stronie internetowej.
3. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż:
1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie
to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie
to zostanie przesłane w inny sposób niż określone w pkt 1,
nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w ust. 3, jeżeli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono
tylko jedną ofertę.
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5. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu
spotkania w celu uzgodnienia wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy.
6. O miejscu i terminie podpisania umowy/umów Zamawiający powiadomi Wykonawcę pismem.
7. Wykonawca zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania
umowy/umów.
8. Nie zgłoszenie się Wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego będzie
traktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy/umów.
9. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy/umów powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy/umów, o ile umocowanie
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
10. Umowy zawarte zostaną z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ, projektu
umowy.

11. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących
formalności:
1) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - przedłożyć kopię umowy
konsorcjum,
2) Wykonawca przedłoży wykaz posiadanego niżej wymienionego sprzętu:
a) Samochód specjalistyczny przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych –
co najmniej 2 szt.
b) Pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych- co najmniej
2 szt.
c) Samochód bez funkcji kompaktującej - co najmniej 1 szt.

3) Przedłożyć kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem polisy OC, a w przypadku jej braku,
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia co najmniej - 300 000,00 zł
4)

Przedłożyć do akceptacji przez Zamawiającego projekty umów o podwykonawstwo, jeżeli
Wykonawca polegał na zasobach podmiotu trzeciego.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
__________________________________________________________________________
Nie dotyczy
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16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM
UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
__________________________________________________________________________
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie
do zawarcia umowy, zgodnie z treścią wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, w terminie
stosownie do art. 94 ustawy Pzp

2. W przypadku gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
znajduje się poza terytorium Polski, a zamówienie realizowane będzie za pośrednictwem oddziału
zarejestrowanego na terytorium RP Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia
odpowiednich pełnomocnictw.
3. Ponadto zapisy umowy nie mogą być sprzeczne z warunkami i zapisami określonymi w niniejszej
siwz oraz ogłoszeniu o zamówieniu.
4. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. – Kodeks cywilny, oraz przepisy ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r.
5. Umowy w sprawie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej i wymagają formy pisemnej. Umowy
zawiera się na czas oznaczony.
6. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogących stanowić podstawę
do zmian postanowień umownych:
1. zmiany ogólne :
a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
c) zmiany terminu ustawienia pojemników na nieruchomościach, w zależności od terminu
podpisania umowy
d) zmiany w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa,
w tym zmiany przepisów prawa lokalnego ( np. Regulaminu utrzymania czystości i porządku
w gminie Sławno,
2. zmiany wpływające na wysokość wynagrodzenia:
a) zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług
(VAT) w przypadku zmiany obowiązujących, w tym w zakresie przepisów.
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3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,
b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,
c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

17.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY

__________________________________________________________________________
Szczegółowe warunki odwołań określa Dział VI Środki ochrony prawnej - ustawy Prawo
zamówień publicznych.

II. Inne postanowienia siwz

1) OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT
CZĘŚCIOWYCH - OFERTA CZĘŚCIOWA
___________________________________________________________________________
Zamawiający nie podzielił zamówienia na części.
W niniejszym postępowaniu nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

2) INFORMACJA O ZAWRACIU UMOWY RAMOWEJ
_________________________________________________________________________
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
3)

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 P.Z.P., JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE
TAKICH ZAMÓWIEŃ
_______________________________________________________________________________

Zamawiający nie
przewiduje
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 p.z.p.

udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa

4) OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI,
JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI
OCENY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE
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________________________________________________________________________
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5) ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO
Adres e-mail: sekretariat@ugslawno.pl
Strona internetowa zamawiającego: www.ugslawno.pl
6) INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH
___________________________________________________________________________
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich.
7) INFORMACJA CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ
__________________________________________________________________________
Zamawiający nie
art. 91 a ust. 1 p.z.p.

przewiduje

przeprowadzenia

aukcji

elektronicznej

na

podstawie

8) INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; wszelkie koszty
przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciążają wykonawcę.
9) WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A P.Z.P. DOTYCZĄCE WYMOGU
ZATRUDNIENIA OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ, UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
W ZAKRESIE KONTROLI SPEŁNIANIA WYMAGAŃ ORAZ SANKCJE Z TYTUŁU
NIESPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ
___________________________________________________________________________

1. Stosownie do norm zawartych w przepisie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia tj.

wykonywanie wszystkich prac fizycznych objętych zakresem umowy, jeżeli wykonywanie
tych

czynności

polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) w tym:
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czynności
do

załadunku

odbioru

odpadów

odpadów

oraz

do

pojazdów

kierowania

specjalistycznych

pojazdami

przystosowanych

specjalistycznymi

służącymi

do wykonywania zamówienia,

2) przygotowywanie dokumentacji ilościowo – jakościowej odpadów i raportów dla
Zamawiającego.
2. Obowiązek o którym mowa w pkt 1 powyżej dotyczy także podwykonawców wykonawca jest
postanowienia

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zobowiązujące podwykonawców

do zatrudnienia na umowę o pracę

wszystkich osób wykonujących, wskazane w pkt. 1 powyżej czynności.
3. Wykonawca składa przed podpisaniem umowy oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy
o

pracę

osób

wykonujących

czynności,

wskazane

w

pkt.

1

Oświadczenie

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych

wobec

Wykonawcy

odnośnie

spełniania

przez

Wykonawcę

lub

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w pkt 1 powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5. Wykonawca do każdej faktury złoży oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie

umowy o pracę.

10) WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 – 5 P.Z.P. ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA OBEJMUJĄCE ASPEKTY GOSPODARCZE ŚRODOWISKOWE,
SPOŁECZNE, ZWIĄZANE Z INNOWACYJNOŚCIĄ LUB ZATRUDNIENIEM
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Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją
zamówienia, obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane
z innowacyjnością lub zatrudnieniem.
11) INFORMACJĘ O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE
Z ART. 36A UST. 2
_____________________________________________________________________________
Podwykonawstwo:
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

b)Wykonawca:
a) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) zakres /
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać
firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców.
W przypadku niewskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom i firmom podwykonawców, przyjmuje się, iż przedmiot
zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę;
b) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed
przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.
Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich
zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
przedmiotu zamówienia.
c) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,
w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest
zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,
na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
d) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
e) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu składa oświadczenie dotyczące podwykonawcy.

12) STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A P.Z.P.
___________________________________________________________________________
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Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się
do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.
ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI:
__________________________________________________________________________
- Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do siwz,
- oferta –załącznik Nr 2 do siwz,
- oświadczenie wstępne wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik
Nr 3 do siwz,
- oświadczenie grupa kapitałowa - załącznik Nr 4 do siwz,
- projekt umowy - załącznik Nr 5 do siwz,

Uchwała Nr XV/88/19 Rady Gminy Sławno z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy
Sławno i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - załącznik Nr 6 do siwz,
-

Uchwałą Nr XV/89/19 Rady Gminy Sławno z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławno – załącznik Nr 7 do
SIWZ
-komunikacja
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