Specyfikacja Istotnyycj Warunyików Zamówienyia dla zadanyia:

Zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych, z terenu Gminy Czerwieńsk

I. Informacja o Zamawiającym
Gmina Czerwieńsk
reprezentowana przez
p. Piotra Iwanyus – Burmistrza Czerwieńsika
66 – 016 Czerwieńsik
ul. Rynyeik 25
tel. 68 327 81 79, fax 68 327 80 91
NIP : 929 – 00 – 15 – 775,
REGON : 970770600
http://www.bip.czerwiensk.pl
e-mail: ggrios3@czerwiensk.pl
województwo lubusikie
powiat zielonyogórsiki
II. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami
1. Do ikonytaiktów z Wyikonyawcami upoważnyienyi są :
- p. Monyiika Pietrowicz - Szmyt - w sprawacj merytorycznyycj,
- p. Ryszard Dąbrowsiki – ikonysultanyt ds. zamówień publicznyycj w sprawacj formalnyycj.
2. Postępowanyie prowadzonye jest z zacjowanyiem formy pisemnyej lub poczty eleiktronyicznyej.
Oświadczenyia, wnyiosiki, zawiadomienyia oraz inyformacje Zamawiający oraz Wyikonyawcy przeikazują
e-mailem nya adres: ggrios3@czerwiensk.pl Każda ze Strony nya żądanyie drugiej nyiezwłocznyie
potwierdza faikt icj otrzymanyia, przesłanyie doikumenytu e-mailem bez względu nya włączenyie czy
wyłączenyie opcji potwierdzenyia uznyanye będzie, jaiko doikonyanye tj. wysłanye i otrzymanye w tej samej
cjwili.
3. Postępowanyie jest oznyaczonye znyaikiem sprawy: GGRIOS.ZP.271.1.2018
Wyikonyawcy winynyi we wszystikicj ikonytaiktacj z Zamawiającym powoływać się nya podanye
oznyaczenyie.
4. Wyikonyawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnyiosikiem o wyjaśnyienyia dotyczące treści
Specyfikacji Istotnyycj Warunyików Zamówienyia (dalej - SIWZ), ikierując swoje zapytanyia w formie
podanyej w pikt. 2.
5. Wnyioseik o wyjaśnyienyie treści SIWZ możnya sikładać do Zamawiającego nyie późnyiej nyiż do ikońca dnyia,
w iktórym upływa połowa wyznyaczonyego terminyu sikładanyia ofert. Zamawiający nyiezwłocznyie udzieli
odpowiedzi nya wszelikie zapytanyia wynyiikające z treści złożonyego wnyiosiku, jednyaik nyie późnyiej nyiż nya
sześć dnyi przed upływem terminyu sikładanyia ofert.
6. Jeżeli wnyioseik o wyjaśnyienyie treści SIWZ wpłynyie do Zamawiającego po upływie terminyu sikładanyia
wnyiosiku, o iktórym mowa w pikt. 5 lub dotyczy udzielonyycj wyjaśnyień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnyień, albo pozostawić wnyioseik bez rozpoznyanyia.
7. Treść wyjaśnyienyia zostanyie zamieszczonya nya stronyie inyternyetowej Gminyy Czerwieńsik
http://www.bip.czerwiensk.pl
8. Przedłużenyie terminyu sikładanyia ofert nyie wpływa nya bieg terminyu sikładanyia wnyiosików, o iktórycj
mowa w pikt. 5.
9. W toiku badanyia i ocenyy ofert Zamawiający może żądać od Wyikonyawców wyjaśnyień dotyczącycj
treści złożonyej oferty.
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10. W uzasadnyionyycj przypadikacj, przed upływem terminyu sikładanyia ofert, Zamawiający może
zmienyić treść ogłoszenyia opubliikowanyego w Dzienynyiiku Urzędowym UE ( dalej DUUE ) lub SIWZ.
Doikonyanye zmianyy Zamawiający zamieści nya stronyie inyternyetowej Gminyy Czerwieńsik
http://www.bip.czerwiensk.pl.
11. W przypadiku, gdy zmianya powodować będzie ikonyiecznyość zmiany w przygotowanyiu oferty, w
szczególnyości będzie dotyczyła oikreślenyia przedmiotu, wielikości lub zaikresu zamówienyia, ikryteriów
ocenyy ofert, warunyików udziału w postępowanyiu lub sposobu ocenyy icj spełnyianyia, Zamawiający
przedłuży terminy sikładanyia ofert o czas nyie ikrótszy nyiż 15 dnyi licząc od dnyia przeikazanyia zmianyy
ogłoszenyia Urzędowi Publiikacji Wspólnyot Europejsikicj.
12. Zamawiający przewiduje w oikresie 3 lat od udzielenyia zamówienyia podstawowego możliwość
udzielenyia zamówień uzupełnyiającycj polegającycj nya powtórzenyiu podobnyycj usług w trybie
zamówienyia z wolnyej ręiki, wyłonyionyemu w drodze przetargu nyieogranyiczonyego Wyikonyawcy usług
zbieranyia, tranysportu i zagospodarowanyia odpadów ikomunyalnyycj oraz dostawy pojemnyiików,
stanyowiącycj nyie więcej nyiż 20% wartości zamówienyia podstawowego.
13. Zamawiający nyie dopuszcza sikładanyia ofert częściowycj.
14. Zamawiający nyie dopuszcza sikładanyia ofert warianytowycj.
15. Przedmiotem zamówienyia nyie jest zawarcie umowy ramowej.
16. Czas pracy Urzędu Gminyy i Miasta: pony 8:00 – 16,00, wt – pt 7:00 – 15:00
III. Tryb udzielenia zamówienia
1.

2.
3.

Do udzielenyia zamówienyia stosuje się przepisy ustawy z dnyia 29 stycznyia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznyycj (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanyej dalej ustawą Pzp oraz
w sprawacj nyieuregulowanyycj tą ustawą przepisy Kodeiksu Cywilnyego.
Postępowanyie jest prowadzonye w trybie przetargu nyieogranyiczonyego dla wartości zamówienyia
ponyiżej ikwot oikreślonyycj w przepisacj wydanyycj nya podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Stosowanie postanowień art. 24aa ustawy Pzp.
a. Zamawiający inyformuje, że stosownyie do dyspozycji art. 24 aa) Pzp, nyajpierw doikonya ocenyy
ofert, a nyastępnyie zbada, czy Wyikonyawca, iktórego oferta została ocenyionya jaiko
nyajikorzystnyiejsza, nyie podlega wyikluczenyiu oraz spełnyia warunyiki udziału w postępowanyiu.
b. Jeżeli Wyikonyawca, o iktórym mowa w pikt 1, ucjyla się od zawarcia Umowy lub nyie wnyosi
wymaganyego zabezpieczenyia nyależytego wyikonyanyia umowy, Zamawiający zbada, czy nyie
podlega wyikluczenyiu oraz czy spełnyia warunyiki udziału w postępowanyiu Wyikonyawca, iktóry
złożył ofertę nyajwyżej ocenyionyą spośród pozostałycj ofert.
IV. Opis przedmiotu zamówienia.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
90500000-2 usługi związanye z odpadami
90513100-7 usługi wywozu odpadów pocjodzącycj z gospodarstw domowycj
90512000-9 usługi tranysportu odpadów
90513000-6 usługi obróbiki i usuwanyia odpadów
34928480-6 pojemnyiiki i ikosze nya odpady i śmieci
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Przepisy prawne regulujące wykonanie zamówienia :
1) Ustawa z dnyia 13 wrześnyia 1996 r. o utrzymanyiu czystości i porządiku w gminyacj
(Dz. U. z 2017r. poz. 1289 ze zm.),
2) Ustawa z dnyia 27 ikwietnyia 2001 r. Prawo ocjronyy środowisika (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.),
3) Ustawa z dnyia 14 grudnyia 2012 r. o odpadacj (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ),
4) Rozporządzenyie Minyistra Środowisika z dnyia 11 stycznyia 2013 r. w sprawie szczegółowycj
wymagań w zaikresie odbieranyia odpadów ikomunyalnyycj od właścicieli nyierucjomości (Dz. U.
z 2013 r. poz. 122),
5) Rozporządzenyie Minyistra Środowisika z dnyia 12 grudnyia 2014r. w sprawie wzorów doikumenytów
stosowanyycj nya potrzeby ewidenycji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973),
6) Rozporządzenyie Minyistra Środowisika z dnyia 29 grudnyia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
seleiktywnyego zbieranyia wybranyycj fraikcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19),
7) Ucjwała Rady Miejsikiej w Czerwieńsiku nyr 0007.264.2018 z dnyia 28 lutego 2018r. w sprawie
Regulaminyu utrzymanyia czystości i porządiku nya terenyie Gminyy Czerwieńsik, dalej zwanyą
Regulaminyem.
8) Ucjwała Nr XXX/281/12 Sejmiiku Województwa Lubusikiego z dnyia 10 wrześnyia 2012 r. w sprawie
wyikonyanyia Planyu gospodariki odpadami dla województwa nya lata 2012-2017 z perspeiktywą do
2020 r. (tj. Dz. Urz. Lubusikiego 2012, poz.1835 ze zm.).
1.

Informacja o Gminie Czerwieńsk.
Gmina Czerwieńsk położonya jest po obu brzegacj środikowego biegu Odry, ma 196 ikm2
powierzcjnyi, nya iktórej mieszika prawie 10 tys. osób. Gminyę tworzy 13 wsi sołecikicj i liczące ponyad
4 tys. mieszikańców miasto Czerwieńsik. Gminya miejsiko-wiejsika.
Liczba nyierucjomości nya terenyie Gminyy, nya iktórycj zamieszikują mieszikańcy wynyosi – 2.464
budynyików mieszikalnyycj jednyorodzinynyycj oraz 48 budynyików mieszikalnyycj wielorodzinynyycj.
Liczba nyierucjomości, nya iktórycj nyie zamieszikują mieszikańcy, a powstają odpady ikomunyalnye - 118
z podziałem nya budynyiki użytecznyości publicznyej 29 i pozostałe 89.
W ciągu roiku nya ternyie Gminyy Czerwieńsik przybywa średnyio oik. 50 budynyików mieszikalnyycj.
50 budynyików x średnyio 4 osoby nya rodzinyę to = 200 osób, co średnyio w roiku daje więcej 50
pojemnyiików i 50 ikompletów worików.
Ilości odpadów do zebrania i zagospodarowania obliczona za okres ostatnich 12 miesięcy :
Odpady zmieszane :
20 03 01 – nyiesegregowanye (zmieszanye) odpady ikomunyalnye = 2 869,35 Mg
Odpady segregowane :
15 01 01 – opaikowanyia z papieru i teiktury = 81,64 Mg,
15 01 07 – opaikowanyia ze szikła = 141,57 Mg,
15 01 02 – opaikowanyia z tworzyw sztucznyycj = 169,67 Mg,
20 03 07 – odpady wielikogabarytowe = 529,12 Mg,
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji = 1 304,25 Mg,
20 01 08 – odpady ikucjenynye ulegające biodegradacji = 22,07 Mg,
20 02 03 – inynye odpady nyieulegające biodegradacji = 1,02 Mg,
17 01 01 – odpady betonyu oraz gruz betonyowy z rozbióreik i remonytów = 12,90 Mg,
17 01 07 – zmieszanye odpady z betonyu, gruzu ceglanyego, odpadowycj materiałów
ceramicznyycj i elemenytów wyposażenyia inynye nyiż wymienyionye
w 17 01 06 = 7,20 Mg,
Razem: 2 269,45 Mg
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Termin realizacji zamówienia wynosi 43 miesiące.
Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć ilości odpadów i pojemników wg załącznika nr 1a
„Zestawienie kosztów”
1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienyia jest zbieranyie, tranysport i zagospodarowanyie odpadów od właścicieli
nyierucjomości zamieszikałycj i nyiezamieszikałycj, z terenyu Gminyy Czerwieńsik. Wydzierżawienyie
pojemnyiików nya odpady zmieszanye dla właścicieli nyierucjomości zamieszikałycj i nyiezamieszikałycj,
pojemnyiików nya odpady segregowanye oraz zaopatrywanyie w woriki nya odpady segregowanye według
poszczególnyycj fraikcji.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje :
1) wyposażenyie obsługiwanyycj nyierucjomości w pojemnyiiki nya odpady zmieszanye i w woriki do
seleiktywnyej zbióriki odpadów oraz pojemnyiiki nya odpady zmieszanye i segregowanye zbiorczo.
Pojemnyiiki będą wydzierżawionye przez wyikonyawcę dla Gminyy nya oikres wyikonyywanyia
zamówienyia;
2) odbiór od właścicieli nyierucjomości wszystikicj zebranyycj odpadów;
3) odbiór od właścicieli nyierucjomości odpadów wielikogabarytowycj, zużytego sprzętu
eleiktrycznyego i eleiktronyicznyego, metali, cjemiikaliów, zużytycj baterii oraz zużytycj
aikumulatorów, przeterminyowanyycj leików oraz zużytycj opony;
4) zorganyizowanyie i prowadzenyie dwócj mobilnyycj punyiktów seleiktywnyej zbióriki odpadów
ikomunyalnyycj ( dalej MPSZOK), jedeny w m. Czerwieńsik nya działce nyr 268 i drugi m. Nietikowice
nya działce nyr 261/5. Każdy MPSZOK będzie czynynyy jedeny raz w tygodnyiu po 3 godzinyy;
5) odbiór zgromadzonyycj w MPSZOK odpadów wielikogabarytowycj, zużytego sprzętu
eleiktrycznyego i eleiktronyicznyego, metali, cjemiikaliów, zużytycj baterii oraz zużytycj
aikumulatorów, przeterminyowanyycj leików oraz zużytycj opony;
6) zorganyizowanyie, przyjmowanyie i zagospodarowanyie odpadów ikomunyalnyycj z MPSZOK;
7) prowadzenyie sprawozdawczości zgodnyie z obowiązującymi przepisami;
8) zagospodarowanyia odebranyycj od właścicieli nyierucjomości seleiktywnyie zebranyycj odpadów
ikomunyalnyycj w inystalacji odzysiku i unyieszikodliwianyia odpadów, zgodnyie z jierarcjią
postępowanyia z odpadami, o iktórej mowa w art. 7 ustawy z dnyia 27 ikwietnyia 2001 r. o
odpadacj;
9) zagospodarowanyia odebranyycj od właścicieli nyierucjomości seleiktywnyie zebranyycj odpadów
ikomunyalnyycj w inystalacji odzysiku i unyieszikodliwianyia odpadów, zgodnyie z jierarcjią
postępowanyia z odpadami, o iktórej mowa w art. 17 ustawy z dnyia 14 grudnyia 2012 r. o
odpadacj (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987);
10) zgodnyie z art. 9e ust. 1 ustawy z dnyia 13 wrześnyia 1996r. o utrzymanyiu czystości i porządiku w
gminyacj (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), w związiku z art. 17 ustawy z dnyia 14 grudnyia 2012r.
o odpadacj (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21). Wyikonyawca odebranye z terenyu Gminyy Czerwieńsik
wszystikie odpady ikomunyalnye zmieszanye, biodegradowalnye i zielonye przeikazywać będzie do
inystalacji posiadającej status Regionyalnyej Inystalacji Przetwarzanyia Odpadów Komunyalnyycj
(dalej RIPOK) dla Regionyu Wscjodnyiego lub w przypadiku awarii tej inystalacji do inystalacji
przewidzianyycj do zastępczej obsługi tego regionyu, wsikazanyycj w ucjwale w sprawie
wyikonyanyia wojewódzikiego planyu gospodariki odpadami dla województwa lubusikiego, a
odpady zbieranye seleiktywnyie bezpośrednyio lub za pośrednyictwem inynyego zbierającego odpady
do inystalacji odzysiku lub unyieszikodliwianyia odpadów, zgodnyie z jierarcjią sposobów
postępowanyia z odpadami, o iktórej mowa w art. 17 ustawy z dnyia 14 grudnyia 2012r. o
odpadacj.
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Przeikazywanyie do zagospodarowanyia odpadów zmieszanyycj, odpadów zielonyycj oraz
pozostałości z sortowanyia odpadów ikomunyalnyycj przeznyaczonyycj do sikładowanyia, do
Regionyalnyej Inystalacji Przetwarzanyia Odpadów Komunyalnyycj (dalej RIPOK), położonyej w
Regionyie Wscjodnyim, ustalonyym w ucjwale Nr XXX/281/12 Sejmiiku Województwa Lubusikiego
z dnyia 10 wrześnyia 2012 r. (tj. Dz. Urz. Lubusikiego z 2012 r., poz. 1835 z późny. zm). do dnyia 30
wrześnyia 2018 roiku. Terminy teny wynyiika z trwałości projeiktu, dotyczącego rozbudowy i
modernyizacji zaikładu w Raculi, gdzie Gminya Czerwieńsik jest sygnyatariuszem porozumienyia z
dnyia 7 czerwca 2006 roiku. Od 01 październyiika 2018 roiku odpady te możnya będzie ikierować do
inynyej inystalacji zastępczej. W przypadiku powstanyia awarii w RIPOK lub czasowego braiku mocy
przerobowej RIPOK, wyikonyawca będzie dostarczał odpady do inystalacji zastępczycj.
Informuje się, że Gmina Czerwieńsk jest współtworząca system gospodarki odpadami
komunalnymi - Region Wschodni Województwa Lubuskiego i w związku z tym zagospodarowanie
odpadów komunalnych zmieszanych ma być dokonywane przez ZZO Zielona Góra przez
wyznaczony okres trwałości projektu.
3. Wymagania w zakresie zaopatrzenia w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów :
1) Wydzierżawienyie i dostarczenyie właścicielom nyierucjomości :
a) pojemnyiików do zbieranyia odpadów ikomunyalnyycj zmieszanyycj wyikonyanye z blacjy
ocynyikowanyej lub z tworzywa sztucznyego, o pojemnyości 80l, 110 lub 120l, 240l, 1100l, o
ikonystruikcji umożliwiającej icj opróżnyianyie grzebienyiowym, widłowym lub jaikowym
mecjanyizmem załadowczym pojazdów przeznyaczonyycj do odbioru odpadów. Pojemnyiiki
powinynyy być wyposażonye w ikółika ułatwiające przemieszczanyie pojemnyiików.
Wyikonyawca może umożliwić właścicielom nyierucjomości zaikup pojemnyiików do zbieranyia
odpadów ikomunyalnyycj zmieszanyycj lub segregowanyycj nya icj wnyioseik nya podstawie
odrębnyej umowy właściciela nyierucjomości z wyikonyawcą (poza przedmiotem nyinyiejszego
zamówienyia);
b) dla ikażdego właściciela nyierucjomości zabudowy wielorodzinynyej - pojemnyiików do
zbieranyia odpadów ikomunyalnyycj zmieszanyycj (w ilości i o objętości wynyiikającej z
ustalonyej minyimalnyej pojemnyości pojemnyiików do zbieranyia odpadów zmieszanyycj
odpadów ikomunyalnyycj przy uwzględnyienyiu ilości osób ikorzystającycj z tycj pojemnyiików)
oraz do seleiktywnyej zbióriki odpadów ikomunyalnyycj w ilościacj : 5 pojemnyiików nya
poszczególnye fraikcje odpadów: 1- nya maikulaturę ( papier i opaikowanyia
wielomateriałowe), 1 nya tworzywa sztucznye i metal, 1 – nya szikło ikolorowe, 1 – nya szikło
bezbarwnye, 1 – odpady ulegające biodegradacji (ze szczególnyym uwzględnyienyiem
bioodpadów).
Pojemnyiiki powinynyy być z blacjy ocynyikowanyej lub z tworzywa sztucznyego, o ikonystruikcji
umożliwiającej icj opróżnyianyie grzebienyiowym, widłowym lub jaikowym mecjanyizmem
załadowczym pojazdów przeznyaczonyycj do odbioru odpadów, o pojemnyości miny. 1100l
(nya maikulaturę - papier i opaikowanyia wielomateriałowe, nya tworzywa sztucznye i metal,
nya szikło ikolorowe, nya szikło bezbarwnye), oraz o pojemnyości miny. 120 l (240 l lub 1100 l) nya
odpady ulegające biodegradacji (ze szczególnyym uwzględnyienyiem bioodpadów).
c) szacunyikowa ilość wszystikicj pojemnyiików do odpadów zmieszanyycj i seleiktywnyej zbióriki
odpadów :
 pojemnyości 80 litrów – 1.780 szt.
 pojemnyości 110 lub 120 litrów –820 szt.
 pojemnyości 240 litrów – 62 szt.
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pojemnyości 1100 litrów – 166 szt.
pojemnyiiki typu dzwony nya szikło o pojemnyości 2,5 m3 – 29 szt.
pojemnyiiki nya odpady ulegające biodegradacji (ze szczególnyym uwzględnyienyiem
bioodpadów – 44 szt.
w tym dla miasta Czerwieńsik:
 pojemnyości 1100 litrów – nya maikulaturę – 25 szt.
 pojemnyości 1100 litrów – nya tworzywa sztucznye – 34 szt.
 pojemnyiiki typu dzwony nya szikło bezbarwnye o pojemnyości 2,5 m 3 – 13 szt.
 pojemnyiiki nya odpady ulegające biodegradacji (ze szczególnyym uwzględnyienyiem
bioodpadów) – 44 szt.
 pojemnyości 1100 litrów – 24 szt.
 pojemnyości 240 litrów – 3 szt.
 pojemnyości 120 litrów – 17 szt.
 pojemnyiiki typu dzwony nya szikło ikolorowe o pojemnyości 2,5 m 3 – 16 szt.
Ilości pojemnyiików mogą ulec zmianyie. Jeżeli wystąpi potrzeba zwięikszenyia ilości
pojemnyiików, wyikonyawca wydzierżawi je za cenyę nyie więikszą nyiż cenya wynyajmu
przedstawionya w ofercie.
d) pojemnyiiki powinynyy być oznyaikowanye zgodnyie z inyformacją o sposobie ikorzystanyia z nyicj.
Kolory pojemnyiików nya odpady segregowanye powinynyy być zgodnye z rozporządzenyiem
Minyistra Środowisika z dnyia 29 grudnyia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
seleiktywnyego zbieranyia wybranyycj fraikcji odpadów;
e) Zamawiający dopuszcza możliwość wydzierżawienyia pojemnyiików używanyycj, muszą być
onye wtedy w bardzo dobrym stanyie tecjnyicznyym, estetycznyym i funyikcjonyalnyym ( w
szczególnyości: bez jaikicjikolwieik pęiknyięć, widocznyycj zarysowań, spawanyia oraz
uszikodzeń mecjanyicznyycj unyiemożliwiającycj icj opróżnyianyie );
f) pojemnyiiki wyikonyawca dostarczy przed rozpoczęciem wyikonyanyia usługi odbioru odpadów
ikomunyalnyycj;
g) pojemnyiiki przeznyaczonye do zbieranyia odpadów ikomunyalnyycj powinynyy posiadać deiklarację
zgodnyości CE wystawionyą przez producenyta lub spełnyiać wymaganyia Polsikicj Norm;
h) pojemnyiiki pozostają własnyością wyikonyawcy. Właściciel nyierucjomości będzie je używał, a
Zamawiający ponyosi ikoszty icj dzierżawy i eiksploatacji. Wyikonyawca, po wyikonyanyiu
umowy, umożliwi właścicielowi nyierucjomości nyabycie używanyycj przez nyiego
pojemnyiików, za cenyę uwzględnyiającą icj zużycie;
i) w przypadiku uszikodzenyia pojemnyiika z winyy właściciela nyierucjomości ( nyp. wsypanyie
żarzącego się popiołu, przeciążenyie pojemnyiika – ubijanyie odpadów, celowe uszikodzenyie
mecjanyicznye i inynye ), wyikonyawca udoikumenytuje teny faikt i przeikaże dowody
Zamawiającemu. Koszty znyiszczenyia pojemnyiika obciążać będą właściciela nyierucjomości;
j) nya potwierdzenyie dostarczenyia pojemnyiików wyikonyawca, nyajpóźnyiej w terminyie 30 dnyi od
dnyia zaikończenyia dostarczanyia pojemnyiików, przedłoży Zamawiającemu wyikaz przeikazanyia
pojemnyiików opatrzonyycj datą przeikazanyia. W przypadiku nyiemożnyości wyposażenyia
nyierucjomości w pojemnyiiki z przyczyny nyiezależnyycj od wyikonyawcy wsikaże ony te
przyczynyy nya piśmie i udoikumenytuje icj zaistnyienyie.
2) Wyposażanyie właścicieli nyierucjomości w woriki do seleiktywnyej zbióriki odpadów :
a) dla ikażdego właściciela nyierucjomości zabudowy jednyorodzinynyej - woriki do zbióriki
seleiktywnyej o miny. poj. 80 dm3 z folii PEHD dla, iktórzy zdeiklarowali segregację odpadów w
ilościacj :
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a)

b)

c)

d)
e)

 Czerwieńsik – miasto = 909 ikomplety worików (nya jedeny ikomplet worików sikładają się 4
woriki do seleiktywnyego zbieranyia nya poszczególnye fraikcje),
 Pozostałe miejscowości z terenyu gminyy = 1153 ikompletów worików (nya 1 ikomplet
worików sikładają się 4 woriki do seleiktywnyego zbieranyia nya poszczególnye fraikcje),
Razem ilość kompletów worków = 2062;
dla ikażdego właściciela nyierucjomości zabudowy jednyorodzinynyej - woriki do zbióriki
seleiktywnyej o miny. pojemnyości czynynyej 80 litrów. Na pierwszy ikomplet worików sikładają
się 4 woriki do seleiktywnyego zbieranyia nya poszczególnye fraikcje, odpowiednyio w ikoloracj:
1 - niebieski przeźroczysty - nya papier i opaikowanyia wielomateriałowe, 1 - żółty
przeźroczysty - nya tworzywa sztucznye, metale, 1 – zielony lub biały przeźroczysty nya szikło,
1 – brązowy (oznaczony napisem „Bio”) przeźroczysty nya odpady ulegające biodegradacji
(ze szczególnyym uwzględnyienyiem bioodpadów) oraz odpady zielonye.
Woriki będą dostarczanye nya wymianyę przez cały oikres trwanyia umowy (jeżeli właściciel
zgłosi wyikonyawcy zapotrzebowanyie nya woriki – wyikonyawca przeikazuje woriki nya wnyioseik
właściciela nyierucjomości nyiezależnyie od posiadanyycj przez nyiego worików do seleiktywnyej
zbióriki odpadów),
woriki o odpowiednyiej ikolorystyce do seleiktywnyej zbióriki odpadów dostarczanye będą
właścicielom nyierucjomości w m. Płoty i m. Czerwieńsik z częstotliwością 2 razy w miesiącu
(nya wymianyę) i właścicielom nyierucjomości pozostałycj miejscowości z częstotliwością 1
raz w miesiącu (nya wymianyę);
wyikonyawca przez cały oikres obowiązywanyia umowy będzie prowadził ewidenycję
wydanyycj i odebranyycj worików z terenyu gminyy i wraz z miesięcznyym raportem
przeikazywać będzie Zamawiającemu zewidenycjonyowanye inyformacje;
ikoszt worików wyikonyawca uwzględnyi w zryczałtowanyej cenyie oikreślonyej w ofercie
wyikonyawcy.

4. Wymagania w zakresie postępowania z odpadami :
1) Odbieranyie odpadów ikomunyalnyycj od właścicieli nyierucjomości, opróżnyianyie wszystikicj
pojemnyiików nya odpady, równyież już posiadanyycj przez mieszikańców metalowycj pojemnyiików
nya odpady o poj, 80 l, 110 l, 120l, 240 l, 1100 l z podziałem nya nyastępujące fraikcje:
a) zmieszanye odpady ikomunyalnye - w ilości nyieogranyiczonyej;
b) odpady ikomunyalnye seleiktywnyie zbieranye: papier i teiktura, tworzywa sztucznye, metale,
opaikowanyia wielomateriałowe, szikło, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady
zielonye, odpady wielikogabarytowe, zużyty sprzęt eleiktrycznyy i eleiktronyicznyy – w ilości
nyieogranyiczonyej.
W sytuacji stwierdzenyia występowanyia oprócz pełnyego pojemnyiika z odpadami zmieszanyymi
dodatikowycj worików z odpadami wyikonyawca zobowiązanyy jest odebrać równyież i te woriki.
2) Wyikonyawca będzie odbierał wszystikie odpady podlegające segregacji, jeżeli taikie
segregowanyie będzie wymaganye i wynyiikać będzie z przepisów obowiązującycj w oikresie
wyikonyywanyia usługi.
3) Tranysport i przeikazywanyie do zagospodarowanyia odebranyycj od właścicieli nyierucjomości
zmieszanyycj odpadów ikomunyalnyycj, odpadów zielonyycj oraz pozostałości z sortowanyia
odpadów ikomunyalnyycj przeznyaczonyycj do sikładowanyia do RIPOK zgodnyie z pikt. 2 ppikt. 10).
4) Tranysport i przeikazywanyie odebranyycj seleiktywnyie zebranyycj odpadów ikomunyalnyycj - do
inystalacji odzysiku i unyieszikodliwianyia odpadów zgodnyie z pikt. 2 ppikt. 9).
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5) Prowadzenyie, dwa razy w roiku, zbióriki z terenyów nyierucjomości zamieszikałycj odpadów
wielikogabarytowycj i zużytego sprzętu eleiktrycznyego i eleiktronyicznyego. Terminyy i
jarmonyogram zbióreik zostanyą uzgodnyionye przez wyikonyawcę z Zamawiającym.
Realizacja usługi będzie polegała nya poinyformowanyiu mieszikańców o organyizowanyiu tzw.
wystawiki (z podanyiem dnyia i godziny odbioru ww. odpadów) w formie pisemnyycj ogłoszeń oraz
nya stronyacj inyternyetowycj wyikonyawcy oraz Zamawiającego, inyformacja w adminyistracjacj
osiedlowycj wszystikicj zasobów mieszikanyiowycj nya terenyie Gminyy. Aikcja powinynya być taik
zaplanyowanya, żeby w traikcie jednyorazowej ikampanyii (wiosenynyej lub jesienynyej) objęty był cały
obszar terenyu Gminyy.
6) Odbieranyie odpłatnye gruzu nyp. z budów mieszikańców nya icj zlecenyie i ikoszt.
7) Wyikonyawca zobowiązanyy będzie ikażdorazowo do doprowadzenyia do porządiku miejsca zbióriki
oraz terenyów przyległycj, zanyieczyszczonyycj odpadami podczas trwającej zbióriki odpadów, jaik
i po jej zaikończenyiu.
8) Wyikonyawca ma obowiązeik powiadomić Zamawiającego o nyiedopełnyienyiu przez właściciela
nyierucjomości obowiąziku seleiktywnyego zbieranyia odpadów ikomunyalnyycj, w przypadiku
taikiego zdeiklarowanyia. W przypadiku nyie wyikonyywanyia zdeiklarowanyego obowiąziku
wyikonyawca ma obowiązeik przyjąć odpady, jaiko zmieszanye i nyiezwłocznyie powiadomić o tym
Zamawiającego.
9) O przypadikacj mieszanyia odpadów lub gromadzenyia w pojemnyiikacj lub worikacj odpadów
nyieodpowiadającycj warunyikom oikreślonyycj w regulaminyie nya terenyie Gminyy Czerwieńsik
Wyikonyawca inyformuje Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia zdarzenia. Żądanyą
inyformację Wyikonyawca przeikazuje Zamawiającemu nya piśmie lub drogą eleiktronyicznyą w
postaci raportu zawierającego inyformacje o zdarzenyiacj z adresami nyierucjomości oraz datą i
godzinyą zdarzenyia. Do inyformacji Wyikonyawca zobowiązanyy będzie dołączyć doikumenytację w
postaci zapisu cyfrowego zdarzenyia (zdjęcie lub flm) i nyotatiki służbowej sporządzonyej przez
pracownyiika Wyikonyawcy. Z doikumenytacji musi jednyoznyacznyie wynyiikać, jaikiej dotyczy
nyierucjomości, w jaikim dnyiu i o iktórej godzinyie doszło do ustalenyia zdarzenyia.
10) Wyikonyawca jest zobowiązanyy nyatycjmiast telefonyicznyie a ślad za tym nya piśmie poinyformować
Zamawiającego o zdarzenyiacj, iktóre mogą mieć wpływ nya prawidłową realizację zamówienyia.
11) Wyikonyawca zobowiązanyy jest do odbioru odpadów ze wszystikicj punyiktów adresowycj
wsikazanyycj przez Zamawiającego. Przypadiki braiku odbioru odpadów uzasadnyianye braikiem
możliwości dojazdu ( tj. wąsikie drogi, nyiewłaściwa jaikość drogi, droga nyie asfaltowa )
sikutikować będą nyaliczenyiem ikar umownyycj.
12) Zaikazuje się mieszanyia seleiktywnyie zebranyycj odpadów ikomunyalnyycj ze zmieszanyymi
odpadami ikomunyalnyymi odbieranyymi od właścicieli nyierucjomości.
13) Zaikazuje się odbioru odpadów w nyiedziele oraz dnyi ustawowo wolnye od pracy.
14) Wyikonyawca odbierze odpady poza ustalonyym jarmonyogramem (nya zgłoszenyie
Zamawiającego), jeżeli zostanyą zebranye i zgromadzonye nya nyierucjomości w terminyacj inynyycj
nyiż przewiduje terminy icj odbioru, a nyieodebranyie odpadów zagraża bezpieczeństwu życia i
zdrowia mieszikańców.
15) Wyikonyawca ma obowiązeik zabezpieczenyia przewożonyycj odpadów przed wysypanyiem nya
drogę.
16) Wyikonyawca jest zobowiązanyy do wyikonyanyia wszelikicj nyapraw lub ponyoszenyia ikosztów
nyaprawy szikód wyrządzonyycj podczas wyikonyywanyia usługi odbieranyia i wywozu odpadów
ikomunyalnyycj w gminyie.
17) Wyikonyawca zobowiązanyy będzie do świadczenyia usług dodatikowycj w zaikresie odbioru
odpadów. Usługi dodatikowe to odbiór, nya wnyioseik właściciela nyierucjomości, dodatikowycj
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18)

19)

20)
21)
22)

23)

24)

25)
26)
27)

28)
29)

odpadów nyieujętycj w przedmiocie zamówienyia (tj. gruzu, odpadów budowlanyycj). Wywóz
tycj odpadów nyastąpi nya zlecenyie i ikoszt właściciela nyierucjomości. Cenya oferowanya nya
realizacje przedmiotu zamówienyia nyie obejmuje świadczenyia usług dodatikowycj.
Wyikonyawca będzie upoważnyionyy do wejścia nya posesję w celu odbioru odpadów, w
szczególnyie uzasadnyionyycj sytuacjacj nyp. jeżeli wystawienyie pojemnyiików czy worików nya
zewnyątrz posesji może zagrażać bezpieczeństwu dla pojazdów czy pieszycj, posesja jest
zamieszikiwanya przez osoby starsze lub cjore ( a pojemnyiiki lub woriki znyajdują się w odległości
oik. 10 m od wejścia ).
W przypadiku stwierdzenyia przez Wyikonyawcę doikonyującego odbioru odpadów zapełnyienyia
pojemnyiika do gromadzenyia odpadów segregowanyycj lub zmieszanyycj odpadami
budowlanyymi, Wyikonyawca nyie będzie miał obowiąziku odbioru tycj odpadów i będzie
obowiązanyy zgłosić taiki przypadeik Zamawiającemu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do doikonyywanyia ważenyia zebranyycj odpadów w
dowolnyym czasie, bez zawiadamianyia o tym wyikonyawcy. Ważenyie zebranyycj odpadów będzie
się odbywało w miejscu wsikazanyym przez Zamawiającego.
Wyikonyawca wyposaży ikażdy pojazd odbierający odpady zmieszanye w system pozycjonyowanyia
satelitarnyego GPS.
Wyikonyawca udostępnyi nyajpóźnyiej do dnyia 01 czerwca 2018r. Zamawiającemu bezpłatnyy dostęp
do systemu monyitorinygu bazującego nya systemie pozycjonyowanyia satelitarnyego,
umożliwiającego trwałe zapisywanyie, przecjowywanyie i odczytywanyie danyycj o położenyiu
pojazdu i miejsc postojów oraz czujnyiików zapisującycj danye o miejscacj wyładunyiku odpadów,
umożliwiającycj weryfikacje tycj danyycj, lub zainystaluje do dnyia 5 czerwca 2018r. wsikazanye
oprogramowanyie nya 1 stanyowisiku ikomputerowym wsikazanyym przez Zamawiającego lub założy
we wsikazanyym terminyie inyterfejs łączący oprogramowanyie Wyikonyawcy z oprogramowanyiem
Zamawiającego.
Wyikonyawca będzie zobowiązanyy do nyaprawy lub ponyoszenyia ikosztów nyapraw szikód
wyrządzonyycj przez Wyikonyawcę podczas lub w związiku z wyikonyywanyiem usługi. Wyikonyawca
będzie ponyosił pełnyą odpowiedzialnyość wobec Zamawiającego i osób trzecicj za szikody nya
mienyiu lub zdrowiu osób trzecicj, powstałycj podczas lub w związiku z realizacją przedmiotu
zamówienyia.
Zamawiający w czasie trwanyia umowy będzie udostępnyiał Wyikonyawcy nyiezwłocznyie inyformacje
o nyierucjomościacj nyowo zgłoszonyycj do systemu gospodariki odpadami ikomunyalnyymi oraz
o nyierucjomościacj zmienyiającycj swój status użytikowanyia nyp. z nyierucjomości zamieszikałej
nya nyierucjomość nyiezamieszikałą i odwrotnyie.
Wyikonyawca w przypadiku nyowo zgłoszonyej nyierucjomości, pojemnyiiki dostarczy w ciągu 7 dnyi
od zgłoszenyia.
Wyikonyawca będzie ponyosił pełnyą odpowiedzialnyość za wyikonyywanyie powierzonyycj
podwyikonyawcy czynynyości zgodnyie z obowiązującymi przepisami i nyormami.
Wyikonyawca jest zobowiązanyy do nyaprawy lub wymianyy uszikodzonyycj ikonytenyerów lub
pojemnyiików nya odpady nya własnyy ikoszt w terminyie do 7 dnyi roboczycj od zgłoszenyia
uszikodzenyia. Koszty nyapraw będą obciążały Wyikonyawcę lub właściciela nyierucjomości, jeżeli
stwierdzonye zostanyie, że uszikodzenyie powstało z winyy wynyajmującego.
Wyikonyawca jest zobowiązanyy do dostarczenyia pojemnyiików, ikonytenyerów nya odpady, w
przypadiku icj ikradzieży nya własnyy ikoszt, w terminyie do 7 dnyi roboczycj od zgłoszenyia.
Wyikonyawca może ubezpieczyć nya własnyy ikoszt pojemnyiiki, ikonytenyery i zabezpieczyć je od
ryzyika związanyego z uszikodzenyiem lub ikradzieżą.
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Gminya nyie ponyosi odpowiedzialnyości za działanyia osób trzecicj, w tym równyież za ikradzież
pojemnyiików. Wyikonyawca ponyosi ryzyiko prowadzonyej działalnyości gospodarczej i może
ubezpieczyć zaikres swojej działalnyości lub ikonytraikt od przypadików utraty rzeczy rucjomycj,
taikicj jaik pojemnyiiki. Wyikonyawca jaiko właściciel ponyosi ryzyiko przypadikowej utraty lub
uszikodzenyia przedmiotów stanyowiącycj jego własnyość (wydzierżawionyą nya oikres
wyikonyywanyia usług ). Jeśli odpowiedzialnyość za ikradzież ponyoszą osoby trzecie, to onye
powinynyy wyrównyać wyikonyawcy uszczerbeik. Gminya nyie ponyosząc odpowiedzialnyości z tego
tytułu, nyie może ponyosić ikosztów uszikodzenyia czy utraty tycjże pojemnyiików.
5. Wymagania w zakresie MPSZOK :
1)
Zorganyizowanyie i prowadzenyie dwócj mobilnyycj punyiktów seleiktywnyej zbióriki
odpadów ikomunyalnyycj – MPSZOK, jedeny w m. Czerwieńsik nya działce nyr 268 i drugi m.
Nietikowice nya działce nyr 261/5.
2)
Wyikonyawca będzie zobowiązanyy do zorganyizowanyia MPSZOK w terminyie jednyego
miesiąca od daty zawarcia umowy.
3)
Wyikonyawca zapewnyi obsługę MPSZOK-ów i ocjronyę. Dla ikażdego MPSZOK wyikonyawca
będzie prowadził obowiązująca doikumenytację przyjęcia i zdanyia odpadów.
4)
Przyjmowanyie i zagospodarowanyie odpadów ikomunyalnyycj z MPSZOK będzie odbywać
się nya zasadacj:
a) odbieranyie
odpadów wielikogabarytowycj, zużytego sprzętu eleiktrycznyego i
eleiktronyicznyego, metali, cjemiikaliów, zużytycj baterii oraz zużytycj aikumulatorów,
przeterminyowanyycj leików, zużytycj opony oraz maikulatury, tworzyw sztucznyycj, szikła,
opaikowań wielomateriałowycj, odpadów zielonyycj, odpadów budowlanyycj i
rozbiórikowycj pocjodzącycj z gospodarstw domowycj zbieranyycj przez mieszikańców
zamieszikałycj z terenyu Gminyy Czerwieńsik,
b) w ikażdym MPSZOK Wyikonyawca zapewnyi odpowiednyią ilość pojemnyiików i ikonytenyerów,
zapewnyiającą zbiórikę wszystikicj fraikcji odpadów zgodnyie z obowiązującymi przepisami,
c) odbiór i przeikazanyie odpadów do zagospodarowanyia z MPSZOK nyastępował będzie po
zapełnyienyiu ikonytenyerów i pojemnyiików,
d) przyjmowanyie odpadów w MPSZOK odbywać się będzie przez 3 godzinyy co tydzień zgodnyie
z jarmonyogramem wyikonyanyym przez Wyikonyawcę, po uzgodnyienyiu i zaaikceptowanyiu
przez Zamawiającego,
e) zatrudnyionye osoby/osoba poza wiedzą z zaikresu postępowanyia z odpadami powinynya
posiadać odpowiednyie przeszikolenyie BHP oraz mieć zapewnyionyą odzież z widocznyym logo
wyikonyawcy,
f)
odbiór odpadów w punyikcie odbywać się będzie nyieodpłatnyie od mieszikańców Gminyy
Czerwieńsik z nyierucjomości zamieszikałycj, za oikazanyiem dowodu zamieszikanyia nya
terenyie Gminyy,
g) w przypadiku podejrzenyia pocjodzenyia odpadów z prowadzonyej działalnyości gospodarczej
nyastąpi odmowa przyjęcia odpadów,
j) opróżnyianyie pojemnyiików w MPSZOK nyastąpi po icj zapełnyienyiu, jednyaik nyie rzadziej nyiż raz
nya ikwartał.
4) Wyikonyawca w zaikresie prowadzenyia MPSZOK zobowiązanyy będzie do :
a)
doprowadzenyia do porządiku miejsca zbióriki oraz terenyów przyległycj,
zanyieczyszczonyycj odpadami podczas trwającej zbióriki odpadów, jaik i po jej zaikończenyiu,
b)
ważenyia przed odbiorem pojemnyiików/ikonytenyerów z poszczególnyycj MPSZOK
i dołączenyia do faiktury wydruików z ważenyia.
Gmina Czerwieńsk – 2018r

11

Specyfikacja Istotnyycj Warunyików Zamówienyia dla zadanyia:

Zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych, z terenu Gminy Czerwieńsk

5)

Zagospodarowanyie odebranyycj odpadów ikomunyalnyycj poprzez przeikazanyie icj do
odzysiku oraz przedstawienyie Zamawiającemu dowodów potwierdzającycj wyikonyanyie tycj
czynynyości tj. ikarty przeikazanyia odpadów zgodnyie z wymaganyiami oikreślonyymi w
Rozporządzenyie Minyistra Środowisika z dnyia 12 grudnyia 2014r. w sprawie wzorów doikumenytów
stosowanyycj nya potrzeby ewidenycji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973),

6. Wymagania w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
1) Odbiór od właścicieli nyierucjomości położonyycj w miejscowościacj Płoty i Czerwieńsik
zebranyycj odpadów zmieszanyycj cztery razy w miesiącu, odpadów zbieranyycj seleiktywnyie
dwa razy w miesiącu a w pozostałycj miejscowościacj położonyycj nya terenyie Gminyy
Czerwieńsik zebranyycj odpadów zmieszanyycj dwa razy w miesiącu, odpadów zbieranyycj
seleiktywnyie raz w miesiącu - z zacjowanyiem jarmonyogramu i sposobu seleiktywnyej zbióriki
odpadów, zgodnyie z regulaminyem utrzymanyia czystości i porządiku nya terenyie Gminyy
Czerwieńsik.
2) Odbiór od właścicieli nyierucjomości odpadów wielikogabarytowycj i zużytego sprzętu
eleiktrycznyego i eleiktronyicznyego dwa razy w roiku (wiosnyą i jesienyią) w terminyacj oikreślonyycj
odrębnyym jarmonyogramem. Odpady te będą zbieranye bezpośrednyio sprzed nyierucjomości nya
zasadacj oikreślonyycj w regulaminyie utrzymanyia czystości i porządiku nya terenyie Gminyy
Czerwieńsik.
3) Przyjmowanyie odpadów ikomunyalnyycj (zgodnyie z regulaminyem utrzymanyia czystości i porządiku
nya terenyie Gminyy Czerwieńsik) w dwócj zorganyizowanyycj MPSZOK wg. odrębnyego
jarmonyogramu.
4) Z nyierucjomości zamieszikałycj czasowo – odpady będą zbieranye w oikresie od 01
ikwietnyia do 30 wrześnyia: zmieszanye - co dwa tygodnyie, a zbieranye seleiktywnyie w worikacj i
pojemnyiikacj – co 4 tygodnyie.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmianyy częstotliwości odbieranyia odpadów
ikomunyalnyycj przez wyikonyawcę, uzasadnyionyą zmianyą Regulaminyu.
6) Właściciele nyierucjomości umożliwią dostęp wyikonyawcy do pojemnyiików w dnyiu odbieranyia
odpadów ikomunyalnyycj z tycj nyierucjomości (wg jarmonyogramu odbioru), przy wejściu nya
nyierucjomość od stronyy ulicy, z możliwością wejścia nya tereny nyierucjomości lub poprzez
wystawienyie pojemnyiika przed nyierucjomością, w miejscu umożliwiającym swobodnyy dojazd
do nyicj, z tym że wystawionye pojemnyiiki nyie mogą zalegać poza terenyem nyierucjomości dłużej
nyiż 12 godziny przed i po terminyie odbioru odpadów, oikreślonyym w jarmonyogramie odbioru
oraz nyie mogą powodować ogranyiczeń ikomunyiikacyjnyycj.
7) Odbieranyie odpadów odbywać się musi zgodnyie z podanyym do publicznyej wiadomości
jarmonyogramem odbioru odpadów ikomunyalnyycj. W dnyiu święta ustawowego terminy wywozu
może ulec przesunyięciu dzień przed lub dzień po terminyie wsikazanyym w jarmonyogramie.
7. Wymagania w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń.
1) Zabezpieczanyie pojazdów i urządzeń przed nyieikonytrolowanyym wydostawanyiem się nya zewnyątrz
odpadów, podczas icj magazynyowanyia, przeładunyiku oraz tranysportu.
2) Poddawanyie myciu i dezynyfeikcji pojazdów i urządzeń z częstotliwością gwaranytującą
zapewnyienyie im właściwego stanyu sanyitarnyego.
3) Zapewnyienyie możliwości mycia i czyszczenyia pojemnyiików nya odpady ikomunyalnye nya wnyioseik
właściciela nyierucjomości w czasie realizacji przedmiotu zamówienyia.
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4) Posiadanyie aiktualnyycj
i dezynyfeikcji.

doikumenytów

potwierdzającycj

wyikonyanyie

czynynyości

mycia

8. Wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem
zamówienia.
1) Sporządzanyie dla Zamawiającego półrocznyycj sprawozdań zgodnyie z art. 9ny ustawy o
utrzymanyiu czystości i porządiku w gminyacj (w terminyie do ikońca miesiąca nyastępującego po
upływie półrocza, iktórego dotyczy), zawierającycj inyformacje o masie:
a) poszczególnyycj rodzajów odebranyycj odpadów ikomunyalnyycj w tym odpadów ulegającycj
biodegradacji, oraz sposobie icj zagospodarowanyia, wraz ze wsikazanyiem inystalacji, do
iktórycj zostały przeikazanye odpady ikomunyalnye odebranye od właścicieli nyierucjomości;
b) pozostałości z sortowanyia i pozostałości z mecjanyicznyo – biologicznyego przetwarzanyia,
przeznyaczonyycj do sikładowanyia powstałycj z odebranyycj przez podmiot odpadów
ikomunyalnyycj;
c) odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznyycj i szikła przygotowanyycj do ponyownyego
użycia i poddanyycj recyiklinygowi;
d) odpadów budowlanyycj i rozbiórikowycj będącycj odpadami ikomunyalnyymi przygotowanyycj
do ponyownyego użycia, poddanyycj recyiklinygowi i inynyym procesom odzysiku;
e) nya żądanyie Zamawiającego wyikonyawca przedstawi ikopie dowodów dostarczanyia odpadów
do RIPOK lub do inystalacji odzysiku, tj. ikarty ewidenycji odpadów lub ikarty przeikazanyia
odpadów.
2) Zaikres dodatikowej sprawozdawczości:
a) raporty miesięcznye zawierające inyformacje o ilościacj i rodzajacj odpadów (oraz ilościacj i
rodzajacj pojemnyiików i ikonytenyerów opróżnyionyycj w związiku z odbiorem tycj odpadów) od
właścicieli poszczególnyycj nyierucjomości w ramacj jarmonyogramu,
b) raporty miesięcznye zawierające inyformacje o ilościacj i rodzajacj odpadów (a taikże
ilościacj odebranyycj worików oraz rodzajacj i ilościacj pojemnyiików i ikonytenyerów
opróżnyionyycj w związiku z odbiorem tycj odpadów wraz ze wsikazanyiem nyierucjomości,
iktórej odbiór dotyczył) odebranyycj od właścicieli nyierucjomości poza jarmonyogramem,
c) inyformacje z systemów GPS dotyczące wszystikicj przejazdów pojazdów tranysportującycj
odpady w zaikresie: tras przejazdów ikażdego z pojazdów, miejsc zatrzymanyia pojazdów,
a taikże momenytów załadunyiku lub wyładunyiku odpadów (otwieranyia iklapy w przypadiku
pojazdów typu śmieciarika i pojazdów typu HDS, oraz załadunyiku lub wyładunyiku ikonytenyera w
przypadiku pojazdów typu „jaikowiec” lub „bramowiec”),
d) raporty miesięcznye zawierające inyformacje o ilości wydanyycj worików z podziałem nya
fraikcje oraz rodzaj i ilość wydanyycj (sprzedanyycj, wydzierżawionyycj, wynyajętycj)
pojemnyiików do seleiktywnyej zbióriki odpadów. – nya żądanyie Zamawiającego.
e) sporządzanyie sprawozdań, nya podstawie iktórycj będzie wystawianya faiktura zawierającycj
inyformacje:
 raport o ilościacj odebranyycj odpadów z poszczególnyycj fraikcji, potwierdzonye ikartami
przeikazanyia odpadów do regionyalnyej inystalacji,
 raport zawierający inyformacje o funyikcjonyowanyiu GPSZOK w tym inyformacje o ilościacj
przyjętycj odpadów oraz inyformacje o odpadacj odebranyycj z punyiktu wraz z ikartami
przeikazanyia odpadów,
 raport zawierający inyformacje o ilościacj i rodzaju pojemnyiików, w iktóre wyposażonye są
nyierucjomości nya terenyie gminyy Ponyadto zestawienyie powinynyo zawierać wyikaz zmiany w
danyym miesiącu w ilościacj i rodzaju pojemnyiików ze wsikazanyiem dat realizacji.
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9. Wymagania w zakresie harmonogramu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
1) Zamawiający nyajpóźnyiej w dnyiu podpisanyia umowy przeikaże Wyikonyawcy wyikaz nyierucjomości
objętycj odbiorem odpadów ikomunyalnyycj oraz nyiezbędnyycj inyformacji do prowadzenyia
ewidenycji oraz ikonytroli odbieranyycj odpadów ikomunyalnyycj od właścicieli nyierucjomości
wynyiikającycj z zebranyycj deiklaracji.
2) Wyikonyawca sporządzi jarmonyogram odbioru odpadów ikomunyalnyycj w terminyie 14 dnyi od
otrzymanyia od Zamawiającego wyikazu nyierucjomości, z iktórycj odbieranye będą odpady
ikomunyalnye; jarmonyogram zatwierdza Zamawiający.
3) Harmonyogram musi zawierać: wyikaz wszystikicj nyierucjomości, dnyi w jaikicj może się odbywać
wywóz odpadów z punyiktu zbióriki odpadów ikomunyalnyycj z budynyików wielorodzinynyycj,
jednyorodzinynyycj oraz nyiezamieszikałycj taikicj jaik: szikoły, budynyiki użytecznyości publicznyej i
zaikłady pracy; rodzaj i ilość pojemnyiików do gromadzenyia odpadów zmieszanyycj oraz do
gromadzenyia odpadów seleiktywnyie zbieranyycj.
4) Wszelikie zmianyy jarmonyogramu wymagają formy pisemnyej, za wyjątikiem zmiany jednyorazowycj
wynyiikającycj z nyadzwyczajnyycj sytuacji, nyp. powódź, gwałtownye opady śnyiegu, deszczu,
nyieprzejezdnya droga, dnyi ustawowo wolnye; we wszystikicj przypadikacj zmianya jarmonyogramu
nyastąpi po, co nyajmnyiej ustnyym, uzgodnyienyiu między stronyami; zmianya jarmonyogramu nyie
stanyowi zmianyy umowy.
5) Wyikonyawca poinyformuje mieszikańców (m.iny. za pośrednyictwem inyternyetu, pisemnyycj
inyformacji w miejscacj publicznyycj ) o terminyacj odbioru odpadów ikomunyalnyycj oraz o
zmianyacj terminyów odbioru odpadów ikomunyalnyycj wynyiikającycj nyp. z przypadającycj dnyi
ustawowo wolnyycj od pracy.
6) Wyikonyawca uwzględnyi w jarmonyogramie zgłoszonye przez Zamawiającego nyowe punyikty
wywozowe - w ciągu 7 dnyi od zgłoszenyia.
7) Wyikonyawca udostępnyi co nyajmnyiej jednyą linyię telefonyicznyą w celu szybikiej ikomunyiikacji, taik aby
był możliwy stały ikonytaikt przedstawiciela Zamawiającego z Wyikonyawcą.
Inne obowiązki wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do :
1)
wyikonyanyia przedmiotu zamówienyia w sposób facjowy, nyiepowodujący nyiepotrzebnyycj
przeszikód oraz ogranyiczający nyiedogodnyości dla mieszikańców Gminyy Czerwieńsik do
nyiezbędnyego minyimum,
2)
zapewnyienyia dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienyia, przez cały czas trwanyia
umowy, dostatecznyej ilości środików tecjnyicznyycj gwaranytującycj terminyowe i jaikościowe
wyikonyanyie przedmiotu zamówienyia,
3)
uporządikowanyia terenyu zanyieczyszczonyego odpadami i inynyymi zanyieczyszczenyiami
wysypanyymi z pojemnyiików, ikonytenyerów, worików i pojazdów w traikcie realizacji usługi odbioru i
tranysportu odpadów ikomunyalnyycj,
4)
wyposażenyia własnyycj pracownyiików zajmującycj się odbiorem i tranysportem odpadów
w odzież ocjronynyą z widocznyym logo wyikonyawcy,
5)
doikonyywanyia odbioru i tranysportu odpadów równyież w przypadikacj, ikiedy dojazd do
punyiktów zbióriki odpadów ikomunyalnyycj będzie utrudnyionyy z powodu prowadzonyycj remonytów
dróg, dojazdów, złycj warunyików atmosferycznyycj. W taikicj przypadikacj wyikonyawcy nyie
przysługują roszczenyia z tytułu wzrostu ikosztów realizacji przedmiotu zamówienyia,
6)
ponyoszenyia pełnyej odpowiedzialnyości za nyależyte wyikonyanyie powierzonyycj czynynyości
zgodnyie z obowiązującymi przepisami i nyormami,

10.
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7)

oikazanyia nya żądanyie Zamawiającego doikumenytów potwierdzającycj wyikonyywanyie
przedmiotu zamówienyia zgodnyie z oikreślonyymi przez Zamawiającego wymaganyiami i przepisami
prawa,
8)
ponyoszenyia pełnyej odpowiedzialnyości wobec Zamawiającego i osób trzecicj za szikody
nya mienyiu i zdrowiu osób trzecicj, powstałe podczas i w związiku z realizacją przedmiotu
zamówienyia,
9)
uzgodnyienyia z Zamawiającym planyowanyycj tras poruszanyia się pojazdów w traikcie
wyikonyywanyia przedmiotu zamówienyia - w terminyie 7 dnyi od otrzymanyia od Zamawiającego
wyikazu nyierucjomości, z iktórycj odbieranye będą odpady ikomunyalnye.
10)
Wyikonyawca przed podpisanyiem umowy z Zamawiającym będzie zobowiązanyy do
zawarcia umów z podmiotami prowadzącymi inystalacje do przetwarzanyia odpadów zbieranyycj
seleiktywnyie, w iktórycj będą zagospodarowywanye nyastępujące fraikcje odbieranyycj odpadów
ikomunyalnyycj z terenyu Gminyy Czerwieńsik tj. papier, metal, tworzywa sztucznye i szikło oraz
odpady ulegające biodegradacji, popioły z palenyisik, odpady budowlanye i rozbiórikowe,
stanyowiące odpady ikomunyalnye. W umowacj tycj musi znyaleźć się zapis o tym, że inystalacja
zdolnya jest do taikiego przetworzenyia przyjmowanyycj odpadów, aby zapewnyić w zależnyości od
rodzaju przetwarzanyycj odpadów:
a) osiągnyięcie zaikładanyego nya poszczególnye lata przepisami prawa wydanyymi nya podstawie
art. 3c ust. 1 i 2 ustawy z dnyia 13 wrześnyia 1996 r. o utrzymanyiu czystości i porządiku w
gminyacj (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) poziomu recyiklinygu i przygotowanyia do
ponyownyego użycia nyastępującycj fraikcji odpadów ikomunyalnyycj: papieru, metali, tworzyw
sztucznyycj i szikła,
b) osiągnyięcie zaikładanyego nya poszczególnye lata przepisami prawa wydanyymi nya podstawie
art. 3c ust. 1 i 2 ustawy z dnyia 13 wrześnyia 1996 r. o utrzymanyiu czystości i porządiku w
gminyacj (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) poziomu recyiklinygu poziomu ogranyiczenyia masy
odpadów ikomunyalnyycj ulegającycj biodegradacji przeikazywanyycj do sikładowanyia,
c) osiągnyięcie zaikładanyego nya poszczególnye lata przepisami prawa wydanyymi nya podstawie
art. 3c ust. 1 i 2 ustawy z dnyia 13 wrześnyia 1996 r. o utrzymanyiu czystości i porządiku w
gminyacj (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z zm.) poziomu recyiklinygu, przygotowanyia do
ponyownyego użycia i odzysiku inynyymi metodami nyiż nyiebezpiecznye odpadów budowlanyycj i
rozbiórikowycj stanyowiącycj odpady ikomunyalnye.
Jeżeli postanyowienyia umów pomiędzy Wyikonyawcą, a podmiotami prowadzącymi inystalacje do
przetwarzanyia odpadów w tym zaikresie nyie zostanyą zrealizowanye, Zamawiający obciąży
Wyikonyawcę ikarą pienyiężnyą obliczonyą oddzielnyie dla 2019 roiku, 2020 roiku 2021 roiku, jaiko
iloczyny jednyostikowej stawiki opłaty za umieszczenyie nyiesegregowanyycj (zmieszanyycj)
odpadów ikomunyalnyycj nya sikładowisiku, oikreślonyej w przepisacj wydanyycj nya podstawie art.
290 ust. 2 ustawy z dnyia 27 ikwietnyia 2001 r. – Prawo ocjronyy środowisika, i braikującej masy
odpadów ikomunyalnyycj wyrażonyej w Mg, wymaganyej do osiągnyięcia odpowiednyiego poziomu
recyiklinygu, przygotowanyia do ponyownyego użycia i odzysiku inynyymi metodami lub ogranyiczenyia
masy odpadów ikomunyalnyycj ulegającycj biodegradacji przeikazywanyycj do sikładowanyia.
Ponadto wykonawca będzie zobowiązany do działania na rzecz ochrony środowiska:
1) działanyie polegać będzie nya przygotowanyiu i przeprowadzenyiu aikcji „Sprzątanyie świata” nya
przełomie miesiąca wrześnyia i październyiika ikażdego roiku ikalenydarzowego (terminy ostatecznyy
do uzgodnyienyia z placówikami oświatowymi i Urzędem Gminyy i Miasta w Czerwieńsiku).
Wyikonyawca zobowiązanyy będzie:
 zapewnyić woriki do zbieranyia odpadów,
 zapewnyić ręikawicziki ocjronynye dla ucznyiów,
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2) zorganyizowanyie aikcji w terenyie (po uzgodnyienyiu z Dyreiktorami placóweik, Nadleśnyictw i za
pośrednyictwem Urzędu Gminyy i Miasta w Czerwieńsiku) oraz po jej zaikończenyiu odebranyie
zebranyycj odpadów (śmieci) oraz przeikazanyie do RIPOK,
3) działanyie polegać będzie nya wzięciu udziału w corocznyej imprezie eikologicznyej „Dzień Czystej
Wody” nya terenyie Gminyy Czerwieńsik w miesiącu czerwcu (ostatecznyy terminy do uzgodnyienyia z
Urzędem Gminyy i Miasta w Czerwieńsiku).
Wyikonyawca zobowiązanyy będzie:
 zorganyizować i wystawić stoisiko promocyjnye,
 zorganyizowanyie dofnyanysowanyia części nyagród dla dzieci biorącycj udział w ikonyikursie
eikologicznyym (po uzgodnyienyiu z Urzędem Gminyy i Miasta w Czerwieńsiku).
11. Podwykonawcy.
1) Zamawiający dopuszcza wyikonyanyie przez Wyikonyawcę części przedmiotu zamówienyia przy
udziale podwyikonyawców, zawierając z nyimi stosownye umowy w formie pisemnyej pod rygorem
nyieważnyości.
2) Zamawiający żąda wsikazanyia przez wyikonyawcę w ofercie części zamówienyia, iktórej wyikonyanyie
zamierza powierzyć podwyikonyawcom oraz podanyia nyazwy i adresu frmy.
3) W przypadiku stwierdzenyia przez Zamawiającego, że wobec danyego podwyikonyawcy zacjodzą
przesłanyiki wyikluczenyia z postępowanyia, Wyikonyawca będzie zobowiązanyy do zastąpienyia tego
Podwyikonyawcy lub zrezygnyować z powierzenyia wyikonyanyia części zamówienyia podwyikonyawcy.
4) Powierzenyie wyikonyanyia części zamówienyia podwyikonyawcom nyie zwalnyia Wyikonyawcy
z odpowiedzialnyości za nyależyte wyikonyanyia tego zamówienyia.
5) Pozostałe zapisy dotyczące podwyikonyawstwa, w tym dotyczące umowy o podwyikonyawstwo,
zawarte są we wzorze umowy stanyowiącej załącznyiik do nyinyiejszej SIWZ.
12. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę:
1) Stosownyie do dyspozycji art. 29 ust. 3a Pzp, Zamawiający wymaga, aby wyikonyawca lub
podwyikonyawca przy realizacji przedmiotu zamówienyia zatrudnyiał nya podstawie umowy o
pracę, w rozumienyiu przepisów Kodeiksu Pracy, osoby wyikonyujące czynynyości w realizacji
zamówienyia pod bezpośrednyim nyadzorem wyikonyawcy.
2) W traikcie realizacji zamówienyia Zamawiający uprawnyionyy jest do wyikonyywanyia czynynyości
ikonytrolnyycj wobec wyikonyawcy odnyośnyie spełnyianyia przez wyikonyawcę lub podwyikonyawcę
wymogu zatrudnyienyia nya podstawie umowy o pracę osób bezpośrednyio wyikonyującycj
czynynyości w traikcie realizacji zamówienyia. Zamawiający uprawnyionyy jest w szczególnyości do:
a) żądanyia oświadczeń i doikumenytów w zaikresie potwierdzenyia spełnyianyia ww. wymogów i
doikonyywanyia icj ocenyy,
b) żądanyia wyjaśnyień w przypadiku wątpliwości w zaikresie potwierdzenyia spełnyianyia ww.
wymogów,
c) przeprowadzanyia ikonytroli nya miejscu wyikonyywanyia świadczenyia.
3) Przed zawarciem umowy wyikonyawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu
nya podstawie umowy o pracę osób wyikonyującycj czynynyości, iktórycj dotyczy wezwanyie
Zamawiającego. Oświadczenyie to nyależy złożyć wg załączonyego wzoru – załącznyiik Nr 9 i
powinynyo zawierać w szczególnyości: doikładnye oikreślenyie podmiotu sikładającego oświadczenyie,
datę złożenyia oświadczenyia, wsikazanyie, że objęte wezwanyiem czynynyości wyikonyują osoby
zatrudnyionye nya podstawie umowy o pracę wraz ze wsikazanyiem liczby tycj osób, imiony i
nyazwisik tycj osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnyionyej do
złożenyia oświadczenyia w imienyiu wyikonyawcy lub podwyikonyawcy;
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4) W traikcie realizacji zamówienyia nya ikażde wezwanyie Zamawiającego w wyznyaczonyym w tym
wezwanyiu terminyie wyikonyawca przedłoży Zamawiającemu wsikazanye ponyiżej dowody w celu
potwierdzenyia spełnyienyia wymogu zatrudnyienyia nya podstawie umowy o pracę przez
wyikonyawcę lub podwyikonyawcę osób bezpośrednyio wyikonyującycj czynynyości w traikcie
realizacji zamówienyia:
a) poświadczonyą za zgodnyość z oryginyałem odpowiednyio przez wyikonyawcę lub
podwyikonyawcę kopię umowy/umów o pracę osób wyikonyującycj w traikcie realizacji
zamówienyia czynynyości, iktórycj dotyczy ww. oświadczenyie wyikonyawcy lub podwyikonyawcy
(wraz z doikumenytem regulującym zaikres obowiązików, jeżeli został sporządzonyy). Kopia
umowy/umów powinynya zostać zanyonyimizowanya w sposób zapewnyiający ocjronyę danyycj
osobowycj pracownyiików, zgodnyie z przepisami ustawy z dnyia 29 sierpnyia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczególnyości1 bez adresów, nyr PESEL pracownyiików).
Imię i nyazwisiko pracownyiika nyie podlega anyonyimizacji. Inyformacje taikie jaik: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinynyy być możliwe do zidenytyfikowanyia;
Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane,
które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez
składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanyie przez wyikonyawcę lub
podwyikonyawcę sikładeik nya ubezpieczenyia społecznye i zdrowotnye z tytułu zatrudnyienyia nya
podstawie umów o pracę za ostatnyi oikres rozliczenyiowy;
c) poświadczonyą za zgodnyość z oryginyałem odpowiednyio przez wyikonyawcę lub
podwyikonyawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanyonyimizowanyą w sposób zapewnyiający ocjronyę danyycj
osobowycj pracownyiików, zgodnyie z przepisami ustawy z dnyia 29 sierpnyia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imię i nyazwisiko pracownyiika nyie podlega anyonyimizacji.
5) Za nyiedopełnyienyie wymogu zatrudnyienyia pracownyiików wyikonyującycj przedmiot zamówienyia
nya podstawie umowy o pracę w rozumienyiu przepisów Kodeiksu Pracy, Wyikonyawca zapłaci
Zamawiającemu ikary umownye w wysoikości minyimalnyego wynyagrodzenyia za pracę ustalonyego
nya podstawie przepisów o minyimalnyym wynyagrodzenyiu za pracę (obowiązującycj w cjwili
stwierdzenyia przez Zamawiającego nyiedopełnyienyia przez Wyikonyawcę wymogu zatrudnyienyia
pracownyiików wyikonyującycj przedmiot zamówienyia nya podstawie umowy o pracę
w rozumienyiu przepisów Kodeiksu Pracy) oraz liczby miesięcy w oikresie realizacji Umowy,
w iktórycj nyie dopełnyionyo przedmiotowego wymogu – za ikażdą osobę ponyiżej liczby
wsikazanyycj pracownyiików w Wyikazie Pracownyiików, wyikonyującycj przedmiot zamówienyia nya
podstawie umowy o pracę wsikazanyej przez Zamawiającego w pikt 1.
6) Niezłożenyie przez wyikonyawcę w wyznyaczonyym przez Zamawiającego terminyie żądanyycj przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenyia spełnyienyia przez wyikonyawcę lub
podwyikonyawcę wymogu zatrudnyienyia nya podstawie umowy o pracę traiktowanye będzie jaiko
nyiespełnyienyie przez wyikonyawcę lub podwyikonyawcę wymogu zatrudnyienyia nya podstawie
umowy o pracę osób bezpośrednyio wyikonyującycj czynynyości w traikcie realizacji zamówienyia.
7) W przypadiku uzasadnyionyycj wątpliwości co do przestrzeganyia prawa pracy przez wyikonyawcę
lub podwyikonyawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenyie ikonytroli przez
Państwową Inyspeikcję Pracy.

1
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13. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.
1) Z wybranyym Wyikonyawcą zostanyie zawarta umowa za wynyagrodzenyiem ryczałtowym. W
ramacj wynyagrodzenyia Wyikonyawca wyikonya zaikres rzeczowy wynyiikający z SIWZ obejmujący
wyikonyywanyie usługi w pełnyym zaikresie i wyposażenyie nyierucjomości w pojemnyiiki, woriki do
zbieranyia odpadów.
2) Rozliczanyie za wyikonyanyie przedmiotu zamówienyia nyastępować będzie miesięcznyie w równyycj
ratacj. Wysoikość raty miesięcznyej ustalonya zostanyie w nyastępujący sposób : cenya oferty
wyikonyawcy/ilość miesięcy trwanyia umowy.
3) Wynyagrodzenyie Wyikonyawcy będzie wypłacanye nya podstawie faiktur za ikażdy miesiąc
wyikonyanyej usługi. Do ikażdej faiktury Wyikonyawca załączy doikumenyt potwierdzający ilości
przeikazanyycj odpadów do zagospodarowanyia.
4) Wynyagrodzenyie, o iktórym mowa w ust. 1 jest stałe bez względu nya rzeczywiste ilości zebranyycj
odpadów.
5) Zapłata będzie doikonyanya przelewem nya wsikazanyy przez wyikonyawcę racjunyeik banyikowy, w
terminyie do ……… dnyi od daty otrzymanyia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionyej
faiktury.
6) W przypadiku wyikonyawców wspólnyie sikładającycj ofertę (ikonysorcjum) – rozliczenyia będą
doikonyywanye nya podstawie faiktur wystawianyycj przez Pełnyomocnyiika ikonysorcjum.
Zamawiający nyie wyraża zgody nya oddzielnye płatnyości dla poszczególnyycj partnyerów
ikonysorcjum. Partnyerzy ikonysorcjum powinynyi ustalić zasady wzajemnyego rozliczanyia się za
wyikonyanye roboty, w taiki sposób, aby nyie powstawała ikonyiecznyość odrębnyej zapłaty dla
poszczególnyycj partnyerów.
7) W przypadiku wyikonyanyia przez wyikonyawcę przedmiotu zamówienyia przy udziale
podwyikonyawców lub dalszycj podwyikonyawców, wyikonyawca do faiktury ma obowiązeik
ikażdorazowo przedstawić dowody zapłaty faiktur zatwierdzonyycj przez Zamawiającego
podwyikonyawców.
8) W przypadiku zmianyy stawiki podatiku od towarów i usług (VAT), iktóra wynyiikać będzie z
powszecjnyie obowiązującycj przepisów prawnyycj, wynyagrodzenyie bruto oikreślonye w ppikt. 1
nyinyiejszego punyiktu ulegnyie zmianyie w sposób odpowiednyi – taik, aby odpowiadało
zaiktualizowanyej stawce tego podatiku dla zaikresu objętego Umową, iktóry nya dzień zmianyy
stawiki VAT nyie został jeszcze rozliczonyy.
9) W przypadiku zmianyy wysoikości minyimalnyego wynyagrodzenyia za pracę ustalonyego nya
podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnyia 10 październyiika 2002r. o minyimalnyym wynyagrodzenyiu
za pracę ( tj. Dz. U. z 2015r poz. 2008 ze zm. ), wynyagrodzenyie ulegnyie zmianyie w zaikresie
wynyagrodzenyia osobowego podlegającego ubezpieczenyiom społecznyym lub ubezpieczenyiu
zdrowotnyemu lub wysoikości stawiki sikładiki nya ubezpieczenyia społecznye lub zdrowotnye, jeżeli
zmianyy te będą miały wpływ nya ikoszty wyikonyanyia zamówienyia przez Wyikonyawcę. W taikiej
sytuacji Wyikonyawca będzie zobowiązanyy udowodnyić, że ww. zmiany będą miały wpływ na
koszty wykonania zamówienia.
10) W przypadiku zmianyy ceny za odbiór 1 Mg odpadów ikomunyalnyycj zmieszanyycj i seleiktywnyycj
w przypadiku zmiany wysoikości tzw. opłaty marszałikowsikiej lub/i zmiany wysoikości ceny za
przyjęcie 1 Mg odpadu w Regionyalnyycj Inystalacjacj Przetwarzanyia Odpadów lub w inystalacjacj
odzysiku lub unyieszikodliwianyia odpadów, przeliczonye zostanyie pozostałe nyależnye
wynyagrodzenyie wyikonyawcy w zaikresie dotyczącym ikosztów odbioru ww. odpadów.
11) Wyikonyawca nyie może doikonyać zastawienyia lub przenyiesienyia, w szczególnyości cesji, przeikazu,
sprzedaży, jaikiejikolwieik wierzytelnyości wynyiikającej z Umowy lub jej części, jaik równyież ikorzyści
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wynyiikającej z Umowy lub udziału w nyiej nya osoby trzecie bez uprzednyiej, pisemnyej zgody
Zamawiającego.
12) Cesja, przelew lub czynynyość wywołująca podobnye sikutiki wymagają pisemnyej zgody
Zamawiającego, a doikonyanye bez pisemnyej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego
bezsikutecznye.
13) Zamawiający nyie przewiduje udzielenyia zalicziki.
14) Nie przewiduje się faiktury pro-forma.
V. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia:
1)
rozpoczęcie wyikonyywanyia przedmiotu zamówienyia – od dnia 01 czerwca 2018r,
2)
zaikończenyie wyikonyywanyia zamówienyia – do 31 grudnia 2021r.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.

I.
II.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Ocena potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie
złożonego oświadczenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (dalej JEDZ) wg
załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
1.

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocenya potwierdzenyia braiku podstaw wyikluczenyia z postępowanyia zostanyie wstępnyie doikonyanya
przez Zamawiającego nya podstawie złożonyego Jednyolitego Europejsikiego Doikumenytu Zamówień
(dalej – JEDZ) wg wzoru załącznyiika Nr 2 do SIWZ, nya zasadzie spełnyia/nyie spełnyia.
Wstępna ocena braku podstaw wykluczenia z postępowania:
1) W celu wstępnyej ocenyy spełnyianyia przez Wyikonyawcę warunyików udziału w postępowanyiu oraz
braiku podstaw do wyikluczenyia, Wyikonyawca sikłada do oferty Jednyolity Europejsiki Doikumenyt
Zamówienyia, zwanyy dalej JEDZ – wypełnyionyy i podpisanyy przez Wyikonyawcę – formularz JEDZ
stanyowi Załącznyiik nyr 2 do SIWZ.
2) Wyikonyawca, iktóry powołuje się nya zasoby inynyycj podmiotów, w celu wyikazanyia braiku istnyienyia
wobec nyicj podstaw wyikluczenyia oraz spełnyianyia, w zaikresie, w jaikim powołuje się nya icj
zasoby, warunyików udziału w postępowanyiu sikłada taikże JEDZ dotyczące tycj podmiotów.
3) W przypadiku wspólnyego ubieganyia się o zamówienyie przez Wyikonyawców, JEDZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Doikumenyty te potwierdzają spełnyianyie
warunyików udziału w postępowanyiu oraz braik podstaw wyikluczenyia w zaikresie, w iktórym ikażdy
z Wyikonyawców wyikazuje spełnyianyie warunyików udziału w postępowanyiu oraz braik podstaw
wyikluczenyia.
4) Wyikonyawca może wyikorzystać w jednyolitym doikumenycie JEDZ nyadal aiktualnye inyformacje
zawarte w inynyym jednyolitym doikumenycie złożonyym w odrębnyym postępowanyiu o udzielenyie
zamówienyia tj. w przypadiku, gdy Wyikonyawca powołuje się nya doikumenyty podmiotowe, będące
w posiadanyiu Zamawiającego – Zamawiający będzie uwzględnyiał te doikumenyty.
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5) W przypadiku, gdy Wyikonyawcy powołują się w JEDZ nya dostępnyość doikumenytów w bezpłatnyycj,
ogólnyodostępnyycj bazacj danyycj państw członyikowsikicj Unyii Europejsikiej, mogą wsikazać te
bazy danyycj (nyp. adresy strony inyternyetowycj), taik aby Zamawiający samodzielnyie pobierał teny
doikumenyt.
6) Inystruikcja wypełnyianyia JEDZ znyajduje się nya stronyie www.uzp.gov.pl .
Wyikonyawca, iktórego oferta zostanyie nyajwyżej ocenyionya nya podstawie ikryteriów ocenyy ofert, nya
wezwanyie Zamawiającego, w terminyie 10 dnyi zobowiązanyy będzie do przedłożenyia doikumenytów
potwierdzającycj braik podstaw do wyikluczenyia z postępowanyia oraz potwierdzającycj spełnyianyie
warunyików udziału w postępowanyiu.
2.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to
wynika z odrębnych przepisów.
O udzielenyie zamówienyia mogą ubiegać się Wyikonyawcy, iktórzy:
a) posiadają zezwolenyie nya zbieranyie i tranysport odpadów (zgodnyie z ikodami odpadów) wydanye
nya podstawie ustawy z dnyia 14 grudnyia 2012 r. o odpadacj (tj. Dz. U. z 20187 r. poz. 21);
b) są wpisanyi do rejestru działalnyości regulowanyej w zaikresie odbieranyia odpadów ikomunyalnyycj
(zgodnyie z ikodami odpadów) od właścicieli nyierucjomości nya terenyie Gminyy Czerwieńsik
prowadzonyego przez Burmistrza Czerwieńsika.
Spełnyianyie warunyiku zostanyie ocenyionye nya podstawie złożenyia doikumenytów potwierdzającycj
posiadanyie zezwolenyia nya zbieranyie i tranysport odpadów oraz wpisu do rejestru działalnyości
regulowanyej prowadzonyej przez Burmistrza Czerwieńsika, nya zasadzie spełnyia/nyie spełnyia.
2) Zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Doświadczenia:
O udzielenyie zamówienyia mogą ubiegać się Wyikonyawcy, iktórzy wyikonyali lub wyikonyują w oikresie
ostatnyicj trzecj lat, a jeżeli oikres prowadzenyia działalnyości jest ikrótszy, to w tym oikresie co
nyajmnyiej jednyą usługę polegającą nya zbieranyiu i tranysporcie odpadów ikomunyalnyycj od
właścicieli nyierucjomości w sposób ciągły przez oikres miny. 12 miesięcy i w ilości co nyajmnyiej
2000 Mg/roik.
Spełnyianyie warunyiku zostanyie ocenyionye nya podstawie złożonyego wyikazu wyikonyanyycj lub
wyikonyywanyycj usług i doikumenytów potwierdzającycj, że zostały wyikonyanye lub są wyikonyywanye
nyależycie, nya zasadzie spełnyia/nyie spełnyia.
b) Potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:
O udzielenyie zamówienyia mogą ubiegać się Wyikonyawcy, iktórzy:
ba) dysponyują bazą magazynyowo - tranysportową usytuowanyą nya terenyie Gminyy Czerwieńsik lub
w odległości nyie więikszej nyiż 60 ikm od jej granyicy, do iktórej Wyikonyawca posiada tytuł
prawnyy, spełnyiającą wymaganyia oikreślonye w rozporządzenyiu Minyistra Środowisika z dnyia 11
stycznyia 2013 r. w sprawie szczegółowycj wymagań w zaikresie odbieranyia odpadów
ikomunyalnyycj od właścicieli nyierucjomości,
bb) dysponyują:
 co nyajmnyiej 2 samocjodami specjalistycznyymi, przystosowanyymi do odbioru
i tranysportu zmieszanyycj odpadów ikomunyalnyycj w pojemnyiikacj o poj. od 80 l do 1100
l wraz z ikierowcą i obsługą,
 co nyajmnyiej 2 samocjodami specjalistycznyymi, przystosowanyymi do odbioru
i tranysportu odpadów seleiktywnyie zebranyycj w pojemnyiikacj o poj. od 80 l i 1100 l,
wraz z ikierowcą i obsługą,
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 co nyajmnyiej 1 samocjodem specjalistycznyym typu jaikowiec lub bramowiec
przystosowanyym do tranysportu odpadów w ikonytenyeracj wraz z ikierowcą i obsługą,
 co nyajmnyiej 1 samocjodem sikrzynyiowym lub ciągnyiikiem z przyczepą, przystosowanyym
do odbioru i tranysportu odpadów wielikogabarytowycj o ładownyości powyżej 3,5 tonyy
wraz z ikierowcą i obsługą.
Samocjody specjalnye muszą być wyposażonye w urządzenyia do monyitorinygu bazującego nya
systemie pozycjonyowanyia satelitarnyego, umożliwiający trwałe zapisywanyie, przecjowywanyie
i odczytywanyie danyycj o położenyiu pojazdu i miejscacj postojów oraz czujnyiików zapisującycj
danye o miejscacj wyładunyiku odpadów, umożliwiające weryfikację tycj danyycj.
Samocjody muszą spełnyiać wymaganyia oikreślonye w rozporządzenyiu Minyistra Środowisika
z dnyia 11 stycznyia 2013 r. w sprawie szczegółowycj wymagań w zaikresie odbieranyia odpadów
ikomunyalnyycj od właścicieli nyierucjomości.
Spełnyianyie warunyiku zostanyie ocenyionye nya podstawie złożonyego wyikazu nyarzędzi, wyposażenyia
zaikładu i urządzeń tecjnyicznyycj dostępnyycj wyikonyawcy usług w celu wyikonyanyia zamówienyia
wraz z inyformacją o podstawie do dysponyowanyia tymi zasobami, nya zasadzie spełnyia/nyie spełnyia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innego lub innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W
takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i
doświadczeniem, potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo
korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na potrzeby realizacji zamówienia.
3) Sytuacji ekonomicznej i fnansowej.
O udzielenyie zamówienyia mogą ubiegać się Wyikonyawcy, iktórzy:
a) posiadają dostęp do środików fnyanysowycj lub posiadają zdolnyość ikredytową w wysoikości co
nyajmnyiej 200.000,00 zł (słownyie : dwieście tysięcy złotycj ),
b) posiadają ubezpieczenyie od odpowiedzialnyości cywilnyej w zaikresie prowadzonyej działalnyości
związanyej z przedmiotem zamówienyia nya sumę gwaranycyjnyą nyie mnyiejszą nyiż 1.500.000 zł
(słownyie złotycj: jedeny miliony pięćset tysięcy,-).
W przypadiku złożenyia przez Wyikonyawców doikumenytów zawierającycj danye w inynyycj walutacj
nyiż w PLN, danye fnyanysowe zostanyą przeliczonye według średnyiego ikursu Narodowego Banyiku
Polsikiego (NBP) (stronya inyternyetowa: jtp://www.nybp.pl/Kursy/Kursya.jtml) z dnyia
opubliikowanyia ogłoszenyia o zamówienyiu w DUUE. Te same zasady Zamawiający przyjmie przy
przeliczanyiu wszelikicj inynyycj danyycj fnyanysowycj w walucie.
Spełnyianyie warunyiku zostanyie ocenyionye nya podstawie złożonyej inyformacji banyiku lub spółdzielczej
ikasy oszczędnyościowo-ikredytowej, potwierdzającej wysoikość posiadanyycj środików
fnyanysowycj lub zdolnyość ikredytową oraz polisy, a w przypadiku jej braiku inynyego doikumenytu
potwierdzającego, że Wyikonyawca ma ubezpieczonyą odpowiedzialnyość cywilnyą, zasadzie
spełnyia/nyie spełnyia.
Wykonawca może polegać na sytuacji fnansowej i ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
Wykonawca, który polega na sytuacji fnansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
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Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
Zamawiający ocenyi, czy udostępnyianye Wyikonyawcy przez inynye podmioty icj zdolnyości tecjnyicznye
lub zawodowe lub sytuacja fnyanysowa i eikonyomicznya pozwalają nya wyikazanyie przez Wyikonyawcę
spełnyianyia warunyików udziału w postępowanyiu oraz zbada, czy nyie zacjodzą wobec tycj
podmiotów podstawy wyikluczenyia, o iktórycj mowa w art. 24 ust. 1 pikt 13 – 22 i ust. 5.
Jeżeli zdolnyości tecjnyicznye lub zawodowe lub sytuacja fnyanysowa i eikonyomicznya podmiotów,
o iktórycj mowa powyżej, nyie potwierdzają spełnyienyia przez Wyikonyawcę warunyików udziału
w postępowanyiu lub zacjodzą wobec tycj podmiotów podstawy wyikluczenyia, Zamawiający
żąda, aby Wyikonyawca w terminyie oikreślonyym przez Zamawiającego:
a) zastąpił teny podmiot inynyym podmiotem lub podmiotami, lub
b) zobowiązał się do osobistego wyikonyanyia odpowiednyiej części zamówienyia, jeżeli wyikaże
sytuację tecjnyicznyą, zawodową lub fnyanysową o iktórej mowa powyżej.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że :
a)
w stosunyiku do żadnyego z nyicj nyie zacjodzi jaikaikolwieik podstawa do wyikluczenyia
b)

z postępowanyia nya podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp,
łącznyie spełnyiają warunyiki udziału w postępowanyiu dotyczące zdolnyości
tecjnyicznyycj lub zawodowycj, sytuacji fnyanysowej i eikonyomicznyej.

VII. Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:
1) w stosunyiku do iktórego otwarto liikwidację, w zatwierdzonyym przez sąd uikładzie w
postępowanyiu restruikturyzacyjnyym jest przewidzianye zaspoikojenyie wierzycieli przez liikwidację
jego majątiku lub sąd zarządził liikwidację jego majątiku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnyia 15
maja 2015 r. – Prawo restruikturyzacyjnye (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844
oraz z 2016 r. poz. 615) lub iktórego upadłość ogłoszonyo, z wyjątkiem wykonawcy, iktóry po
ogłoszenyiu upadłości zawarł uikład zatwierdzonyy prawomocnyym postanyowienyiem sądu, jeżeli
uikład nyie przewiduje zaspoikojenyia wierzycieli przez liikwidację majątiku upadłego, cjyba że sąd
zarządził liikwidację jego majątiku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnyia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) iktóry nyaruszył obowiąziki dotyczące płatnyości podatików, opłat lub sikładeik nya ubezpieczenyia
społecznye lub zdrowotnye, co Zamawiający jest w stanyie wyikazać za pomocą stosownyycj
środików dowodowycj, z wyjątikiem przypadiku, o iktórym mowa w ust. 1 pikt 15 ustawy Pzp,
cjyba że wyikonyawca doikonyał płatnyości nyależnyycj podatików, opłat lub sikładeik nya
ubezpieczenyia społecznye lub zdrowotnye wraz z odsetikami lub grzywnyami lub zawarł wiążące
porozumienyie w sprawie spłaty tycj nyależnyości.
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5,
może przedstawić dowody nya to, że podjęte przez nyiego środiki są wystarczające do wyikazanyia jego
rzetelnyości, w szczególnyości udowodnyić nyaprawienyie szikody wyrządzonyej przestępstwem lub
przestępstwem sikarbowym, zadośćuczynyienyie pienyiężnye za doznyanyą ikrzywdę lub nyaprawienyie
szikody, wyczerpujące wyjaśnyienyie stanyu faiktycznyego oraz współpracę z organyami ściganyia oraz
podjęcie ikonyikretnyycj środików tecjnyicznyycj, organyizacyjnyycj i ikadrowycj, iktóre są odpowiednyie
dla zapobieganyia dalszym przestępstwom lub przestępstwom sikarbowym lub nyieprawidłowemu
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postępowanyiu wyikonyawcy. Przepisu zdanyia pierwszego nyie stosuje się, jeżeli wobec wyikonyawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczonyo prawomocnyym wyroikiem sądu zaikaz ubieganyia się o
udzielenyie zamówienyia oraz nyie upłynyął oikreślonyy w tym wyroiku oikres obowiązywanyia tego zaikazu.
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na
wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 10 dni zobowiązany będzie do złożenia
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1) inyformacji z Krajowego Rejestru Karnyego w zaikresie oikreślonyym w art. 24 ust. 1 pikt 13, 14 i 21
ustawy Pzp oraz, wystawionyej nyie wcześnyiej nyiż 6 miesięcy przed upływem terminyu sikładanyia
ofert;
2)
zaświadczenyia właściwego nyaczelnyiika urzędu sikarbowego potwierdzającego, że
wyikonyawca nyie zalega z opłacanyiem podatików, wystawionyego nyie wcześnyiej nyiż 3 miesiące
przed upływem terminyu sikładanyia ofert, lub inynyego doikumenytu potwierdzającego, że
wyikonyawca zawarł porozumienyie z właściwym organyem podatikowym w sprawie spłat tycj
nyależnyości wraz z ewenytualnyymi odsetikami lub grzywnyami, w szczególnyości uzysikał
przewidzianye prawem zwolnyienyie, odroczenyie lub rozłożenyie nya raty zaległycj płatnyości lub
wstrzymanyie w całości wyikonyanyia decyzji właściwego organyu;
3)
zaświadczenyia właściwej terenyowej jednyostiki organyizacyjnyej Zaikładu Ubezpieczeń
Społecznyycj lub Kasy Rolnyiczego Ubezpieczenyia Społecznyego albo inynyego doikumenytu
potwierdzającego, że wyikonyawca nyie zalega z opłacanyiem sikładeik nya ubezpieczenyia społecznye
lub zdrowotnye, wystawionyego nyie wcześnyiej nyiż 3 miesiące przed upływem terminyu sikładanyia
ofert, lub inynyego doikumenytu potwierdzającego, że wyikonyawca zawarł porozumienyie z
właściwym organyem w sprawie spłat tycj nyależnyości wraz z ewenytualnyymi odsetikami lub
grzywnyami, w szczególnyości uzysikał przewidzianye prawem zwolnyienyie, odroczenyie lub
rozłożenyie nya raty zaległycj płatnyości lub wstrzymanyie w całości wyikonyanyia decyzji właściwego
organyu;
4)
odpisu z właściwego rejestru lub z cenytralnyej ewidenycji i inyformacji o działalnyości
gospodarczej, jeżeli odrębnye przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidenycji, w celu
potwierdzenyia braiku podstaw wyikluczenyia nya podstawie art. 24 ust. 5 pikt 1 ustawy;
5)
oświadczenyia wyikonyawcy o braiku wydanyia wobec nyiego prawomocnyego wyroiku sądu
lub ostatecznyej decyzji adminyistracyjnyej o zaleganyiu z uiszczanyiem podatików, opłat lub sikładeik
nya ubezpieczenyia społecznye lub zdrowotnye albo – w przypadiku wydanyia taikiego wyroiku lub
decyzji – doikumenytów potwierdzającycj doikonyanyie płatnyości tycj nyależnyości wraz z
ewenytualnyymi odsetikami lub grzywnyami lub zawarcie wiążącego porozumienyia w sprawie spłat
tycj nyależnyości;
6)
oświadczenyia wyikonyawcy o braiku orzeczenyia wobec nyiego tytułem środika
zapobiegawczego zaikazu ubieganyia się o zamówienyia publicznye;
7)
oświadczenyia wyikonyawcy o nyiezaleganyiu z opłacanyiem podatików i opłat loikalnyycj, o
iktórycj mowa w ustawie z dnyia 12 stycznyia 1991 r. o podatikacj i opłatacj loikalnyycj (Dz. U. z
2017 r. poz. 1785);
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1.1. Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 – 7).
1.2. Jeżeli wyikonyawca ma siedzibę lub miejsce zamieszikanyia poza terytorium Rzeczypospolitej
Polsikiej, zamiast doikumenytów :
1) o których mowa w pkt 1 ppkt 1) sikłada inyformację z odpowiednyiego rejestru albo, w
przypadiku braiku taikiego rejestru, inynyy równyoważnyy doikumenyt wydanyy przez właściwy organy
sądowy lub adminyistracyjnyy ikraju, w iktórym wyikonyawca ma siedzibę lub miejsce zamieszikanyia
lub miejsce zamieszikanyia ma osoba, iktórej dotyczy inyformacja albo doikumenyt, w zaikresie
oikreślonyym w art. 24 ust. 1 pikt 13, 14 i 21 ustawy (wystawionyy nyie wcześnyiej nyiż 6 miesięcy
przed upływem terminyu sikładanyia ofert);
2) o których mowa w pkt 1 ppkt 2) – 4) - sikłada doikumenyt lub doikumenyty wystawionye w ikraju, w
iktórym wyikonyawca ma siedzibę lub miejsce zamieszikanyia, potwierdzające odpowiednyio, że:
a) nyie zalega z opłacanyiem podatików, opłat, sikładeik nya ubezpieczenyie społecznye lub
zdrowotnye albo że zawarł porozumienyie z właściwym organyem w sprawie spłat tycj
nyależnyości wraz z ewenytualnyymi odsetikami lub grzywnyami, w szczególnyości uzysikał
przewidzianye prawem zwolnyienyie, odroczenyie lub rozłożenyie nya raty zaległycj płatnyości
lub wstrzymanyie w całości wyikonyanyia decyzji właściwego organyu (wystawionye nyie
wcześnyiej nyiż 3 miesiące przed upływem terminyu sikładanyia ofert),
b) nyie otwarto jego liikwidacji anyi nyie ogłoszonyo upadłości.
1.3. Jeżeli w ikraju, w iktórym wyikonyawca ma siedzibę lub miejsce zamieszikanyia lub miejsce
zamieszikanyia ma osoba, iktórej doikumenyt dotyczy, nyie wydaje się doikumenytów, o iktórycj mowa
w pikt 1.2, zastępuje się je doikumenytem zawierającym odpowiednyio oświadczenyie wyikonyawcy, ze
wsikazanyiem osoby albo osób uprawnyionyycj do jego reprezenytacji, lub oświadczenyie osoby, iktórej
doikumenyt miał dotyczyć, złożonye przed nyotariuszem lub przed organyem sądowym,
adminyistracyjnyym albo organyem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu nya siedzibę lub miejsce zamieszikanyia wyikonyawcy lub miejsce zamieszikanyia tej osoby.
1.4. W przypadiku wątpliwości co do treści doikumenytu złożonyego przez wyikonyawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwycj organyów odpowiednyio ikraju, w iktórym wyikonyawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszikanyia lub miejsce zamieszikanyia ma osoba, iktórej doikumenyt dotyczy, o
udzielenyie nyiezbędnyycj inyformacji dotyczącycj tego doikumenytu.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
następujących dokumentów:
1) zezwolenyie nya tranysport odpadów (zgodnyie z ikodami odpadów) wydanye nya podstawie ustawy
z dnyia 14 grudnyia 2012 r. o odpadacj tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 21);
2) zaświadczenyie potwierdzające wpis do rejestru działalnyości regulowanyej w zaikresie odbieranyia
odpadów ikomunyalnyycj od właścicieli nyierucjomości nya terenyie Gminyy Czerwieńsik (zgodnyie z
ikodami odpadów), wydanye przez Burmistrza Czerwieńsika;
3) wyikaz usług wyikonyanyycj, a w przypadiku świadczeń oikresowycj lub ciągłycj równyież
wyikonyywanyycj, w oikresie ostatnyicj 3 lat przed upływem terminyu sikładanyia ofert,
a jeżeli oikres prowadzenyia działalnyości jest ikrótszy – w tym oikresie, wraz z podanyiem icj
wartości, przedmiotu, dat wyikonyanyia i podmiotów, nya rzecz iktórycj usługi zostały wyikonyanye,
oraz załączenyiem dowodów oikreślającycj czy te usługi zostały wyikonyanye lub są wyikonyywanye
nyależycie, przy czym dowodami, o iktórycj mowa, są referenycje bądź inynye doikumenyty
wystawionye przez podmiot, nya rzecz iktórego usługi były wyikonyywanye, a w przypadiku świadczeń
oikresowycj lub ciągłycj są wyikonyywanye, a jeżeli z uzasadnyionyej przyczynyy o obieiktywnyym
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cjaraikterze Wyikonyawca nyie jest w stanyie uzysikać tycj doikumenytów – oświadczenyie
Wyikonyawcy; w przypadiku świadczeń oikresowycj lub ciągłycj nyadal wyikonyywanyycj referenycje
bądź inynye doikumenyty potwierdzające icj nyależyte wyikonyywanyie powinynyy być wydanye nyie
wcześnyiej nyiż 3 miesiące przed upływem terminyu sikładanyia ofert;
5) wyikaz nyarzędzi, wyposażenyia zaikładu i urządzeń tecjnyicznyycj dostępnyycj Wyikonyawcy usług
w celu wyikonyanyia zamówienyia wraz z inyformacją o podstawie do dysponyowanyia tymi zasobami;
6) inyformację banyiku lub spółdzielczej ikasy oszczędnyościowo-ikredytowej potwierdzającej wysoikość
posiadanyycj środików fnyanysowycj lub zdolnyość ikredytową Wyikonyawcy, w oikresie nyie
wcześnyiejszym nyiż 1 miesiąc przed upływem terminyu sikładanyia ofert albo wnyiosików
o dopuszczenyie do udziału w postępowanyiu;
7) doikumenyt potwierdzający, że Wyikonyawca jest ubezpieczonyy od odpowiedzialnyości cywilnyej w
zaikresie prowadzonyej działalnyości związanyej z przedmiotem zamówienyia nya sumę gwaranycyjnyą
oikreślonyą przez zamawiającego.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu:
oświadczenyie o przynyależnyości albo braiku przynyależnyości do tej samej grupy ikapitałowej.
W przypadiku przynyależnyości do tej samej grupy ikapitałowej Wyikonyawca może złożyć wraz
z oświadczenyiem doikumenyty bądź inyformacje potwierdzające, że powiązanyia z inynyym wyikonyawcą
nyie prowadzą do zaikłócenyia ikonyikurenycji w postępowanyiu – wg wzoru załącznyiika nyr 5.
IX. Wymagania dotyczące wadium
1. Wysokość wadium ustala się w kwocie: 30 000 złotych, słownie : trzydzieści tysięcy złotych.
2. Wadium w formie pienyiężnyej nyależy wnyieść przelewem nya racjunyeik banyikowy Zamawiającego:
Banyik: PKO BP S.A. I O/Zielonya Góra
Nr racjunyiku: 74 1020 5402 0000 0602 0027 8861
z dopisikiem nya blanyikiecie przelewu: wadium nya zabezpieczenyie oferty przetargowej dla zadanyia:
Zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych, z terenu Gminy Czerwieńsk.
Kseroikopię dowodu przelewu potwierdzonyą za zgodnyość z oryginyałem nyależy dołączyć do oferty.
3.
Wadium może być wnyoszonye w formie: w pienyiądza, poręczenyia banyikowego, poręczenyia
pienyiężnyego SKOK, gwaranycji banyikowej, gwaranycji ubezpieczenyiowej lub poręczenyiacj udzielanyycj
przez podmioty o iktórycj mowa w art. 6b ust. 5 pikt 2 ustawy z dnyia 9 listopada 2000r. o
utworzenyiu Polsikiej Agenycji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późny. zm.),
iktóre nyależy w formie oryginyału zdeponyować u Zamawiającego, a ikopię załączyć do oferty.
4.
W zależnyości od wybranyej formy wymienyionyej w pikt. 3, wnyiesienyie wadium nyależy potwierdzić
poprze złożenyie do oferty:
1) oryginyału lub ikopii potwierdzonyej za zgodnyość z oryginyałem przez Wyikonyawcę: dowodu
doikonyanyia przelewu lub poręczenyia udzielanyego przez podmioty o iktórycj mowa w art. 6b
ust. 5 pikt 2 ustawy z dnyia 9 listopada 2000 r. o utworzenyiu Polsikiej Agenycji Rozwoju Przed siębiorczości,
2) oryginału: gwaranycji banyikowej, poręczenyia banyikowego, gwaranycji ubezpieczenyiowej,
poręczenyia pienyiężnyego spółdzielczej ikasy oszczędnyościowo ikredytowej.
5.
Z treści gwaranycji powinynyo wynyiikać bezwarunyikowe i nyieodwołalnye, nya pierwsze pisemnye
żądanyie zgłoszonye przez Zamawiającego w oikresie związanyia ofertą, zobowiązanyie gwaranyta do
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wypłaty zamawiającemu pełnyej ikwoty wadium w oikolicznyościacj oikreślonyycj w art. 46 ust. 4a
i 5 ustawy Pzp.
6.
Treść gwaranycji wadialnyej musi zawierać nyastępujące inyformacje:
1)
nyazwa i adres Zamawiającego;
2)
nyazwę przedmiotu zamówienyia;
3)
nyazwę i adres Wyikonyawcy;
4)
terminy ważnyości gwaranycji;
7.
Wadium musi być wnyiesionye nyie późnyiej nyiż do wyznyaczonyego terminyu sikładanyia ofert.
8.
Wnyiesienyie wadium w pienyiądzu będzie sikutecznye, jeżeli w podanyym terminyie racjunyeik
banyikowy Zamawiającego zostanyie uznyanyy pełnyą ikwotą wymaganyego wadium.
9.
Wyikonyawca, iktóry nyie wnyiesie wadium lub nyie zabezpieczy oferty aikceptowalnyą formą wadium
w wyznyaczonyym terminyie, jego oferta zostanyie odrzuconya.
10. Zamawiający zwróci nyiezwłocznyie wadium wszystikim wyikonyawcom po wyborze oferty
nyajikorzystnyiejszej, z wyjątikiem Wyikonyawcy, iktórego oferta została wybranya, jaiko
nyajikorzystnyiejsza, z zastrzeżenyiem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
11. Zamawiający zwróci nyiezwłocznyie wadium wszystikim wyikonyawcom po unyieważnyienyiu
postępowanyia o udzielenyie nyinyiejszego zamówienyia publicznyego.
12. Zamawiający będzie żądał ponyownyego wnyiesienyia wadium przez wyikonyawcę, iktóremu zwróconyo
wadium w oikolicznyościacj, jaik w pikt. 10, jeżeli w wynyiiku rozstrzygnyięcia odwołanyia jego oferta
została wybranya jaiko nyajikorzystnyiejsza. Wyikonyawca wnyiesie wadium w terminyie oikreślonyym
przez Zamawiającego.
13. W przypadiku wnyiesienyia odwołanyia, Zamawiający nyie późnyiej nyiż nya 7 dnyi przed upływem ważnyości
wadium, wezwie wyikonyawców, pod rygorem wyikluczenyia z postępowanyia, do przedłużenyia
ważnyości wadium albo wnyiesienyia nyowego wadium nya oikres nyiezbędnyy do zabezpieczenyia
postępowanyia do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanyie wnyiesionyo po wyborze oferty
nyajikorzystnyiejszej, wezwanyie sikieruje jedynyie do Wyikonyawcy, iktórego ofertę wybranyo jaiko
nyajikorzystnyiejszą.
14. Zatrzymanyie wadium nyastąpi w oikolicznyościacj, jeżeli:
1) Wyikonyawca w odpowiedzi nya wezwanyie, o iktórym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy,
z przyczyny leżącycj po jego stronyie, nyie złożył oświadczeń lub doikumenytów potwierdzającycj
oikolicznyości, o iktórycj mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenyia,
o iktórym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnyomocnyictw lub nyie wyraził zgody nya poprawie
omyłiki, o iktórej mowa w art. 87 ust. 2 pikt 3 ustawy, co spowodowało braik możliwości
wybranyia oferty złożonyej przez wyikonyawcę jaiko nyajikorzystnyiejszej,
2) Wyikonyawca odmówił podpisanyia umowy w sprawie zamówienyia publicznyego nya warunyikacj
oikreślonyycj w ofercie,
3) Wyikonyawca nyie wnyiósł wymaganyego zabezpieczenyia nyależytego wyikonyanyia umowy,
4) zawarcie umowy w sprawie zamówienyia publicznyego stało się nyiemożliwe z przyczyny leżącycj
po stronyie Wyikonyawcy.
X. Termin związania ofertą.
1. Wyikonyawca sikładając ofertę pozostaje nyią związanyy przez oikres 60 dni. Bieg terminyu związanyia
ofertą rozpoczynya się w dnyiu wsikazanyym, jaiko terminy sikładanyia ofert.
2. Zamawiający może tyliko raz, co nyajmnyiej nya 3 dnyi przed upływem terminyu związanyia ofertą zwrócić
się do Wyikonyawców o wyrażenyie zgody nya przedłużenyie tego terminyu o oznyaczonyy oikres, nyie
dłuższy nyiż 60 dnyi.
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3. Wyikonyawca samodzielnyie może przedłużyć terminy związanyia ofertą.
4. Przed wyborem oferty nyajikorzystnyiejszej, przedłużenyie oikresu związanyia ofertą musi być wyrażonye
nya piśmie i jest dopuszczalnye tyliko z przedłużenyiem oikresu ważnyości wadium albo, jeżeli nyie jest to
możliwe, z wnyiesienyiem nyowego wadium nya przedłużonyy oikres związanyia ofertą.
5. Po wyborze oferty nyajikorzystnyiejszej, przedłużenyie oikresu związanyia ofertą wraz z przedłużenyiem
ważnyości wadium dotyczy jedynyie Wyikonyawcy, iktórego oferta została wybranya, jaiko
nyajikorzystnyiejsza.
6. Wnyiesienyie odwołanyia po upływie terminyu sikładanyia ofert zawiesza bieg terminyu związanyia ofertą
do czasu rozstrzygnyięcia odwołanyia.
XI. Opis sposobu przygotowania ofert
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Na ofertę składają się:
Wypełnyionyy załącznyiik nyr 1 – Formularz ofertowy.
Wypełnyionyy załącznyiik Nr 2 – Oświadczenyie o spełnyianyiu warunyików udziału w
postępowanyiu.
Wypełnyionyy załącznyiik Nr 3 – Oświadczenyie o braiku podstaw do wyikluczenyia z
postępowanyia.
Wypełnyionyy załącznyiik Nr 3a – Oświadczenyie o braiku podstaw do wyikluczenyia z
postępowanyia (dot. podmiotów trzecicj i podwyikonyawców).
Wypełnyionyy załącznyiik Nr 4 – Zobowiązanyie podmiotu udostępnyiającego swoje
zasoby Wyikonyawcy (jeżeli występują).
Dowód wnyiesienyia wadium.
W przypadiku Wyikonyawców wspólnyie ubiegającycj się o zamówienyie pełnyomocnyictwo do reprezenytowanyia icj w postępowanyiu o udzielenyie zamówienyia albo do
reprezenytowanyia
w postępowanyiu i zawarcia umowy w sprawie zamówienyia publicznyego.
Ofertę należy złożyć następująco:
doikumenyty oferty powinynyy być złożonye wewnyątrz opaikowanyia,
opaikowanyie oferty powinynyo być zamiknyięte i zabezpieczonye przed bezśladowym jej
otworzenyiem, gwaranytujące zacjowanyie poufnyości jej treści do czasu otwarcia,
wszelikie poprawiki powinynyy być parafowanye przez osobę uprawnyionyą,
doikumenyty sporządzonye przez Wyikonyawcę powinynyy być podpisanye przez osobę uprawnyionyą
wraz z datą nyanyiesienyia poprawiki,
oferta winynya być nyapisanya w języiku polsikim, nya maszynyie do pisanyia, ikomputerze lub inynyą
trwałą i czytelnyą tecjnyiiką,
zmianyy, w złożonyej już ofercie, mogą zostać doikonyanye przez Wyikonyawcę wyłącznyie przed
upływem terminyu sikładanyia ofert,
ofertę możnya wycofać tyliko przed upływem terminyu sikładanyia ofert,
zmianya oferty lub jej wycofanyie nyastępuje nya taikicj samycj zasadacj, jaik jej sikładanyie
z dopisikiem nya ikopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”,
opaikowanyie oferty nyależy opisać nyastępująco:

Gmina Czerwieńsk – 2018r

27

Specyfikacja Istotnyycj Warunyików Zamówienyia dla zadanyia:

Zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych, z terenu Gminy Czerwieńsk

Nazwa i Adres Zamawiającego
Nr sprawy : GGRIOS.ZP.271.1.2018
Oferta – Przetarg nieograniczony na:
Zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych, z terenu Gminy Czerwieńsk.

nie otwierać przed dniem 04.05.2018 roku, godz. 10:15
Nazwa i Adres składającego ofertę
3. Forma dokumentów i oświadczeń:
1) doikumenyty i oświadczenyia sikładanye do oferty nyależy złożyć w formie oryginyałów lub ikopii
potwierdzonyej za zgodnyość z oryginyałem przez osobę uprawnyionyą,
2) pełnyomocnyictwo załączonye do oferty winynyo być złożonye w oryginyale lub ikopii poświadczonyej
za zgodnyość z oryginyałem przez nyotariusza,
3) doikumenyty sporządzonye w języiku obcym nyależy złożyć wraz z tłumaczenyiem nya języik polsiki,
4) w przypadiku Wyikonyawców wspólnyie ubiegającycj się o udzielenyie zamówienyia oraz
w przypadiku podmiotów z zasobów, iktórycj ikorzystać będzie Wyikonyawca, ikopie doikumenytów
dotyczącycj odpowiednyio Wyikonyawcy lub tycj podmiotów mogą być poświadczanye za
zgodnyość z oryginyałem przez Wyikonyawcę lub te podmioty lub osobę poprawnyie umocowanyą,
5) Zamawiający będzie uprawnyionyy żądać przedstawienyia oryginyału doikumenytu lub nyotarialnyie
potwierdzonyej ikopii, jeżeli złożonya ikopia doikumenytu będzie nyieczytelnya lub budzić będzie
wątpliwości co do jej prawdziwości.
4. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wyikonyawcy oferta będzie zawierała inyformacje objęte tajemnyicą jego
przedsiębiorstwa w rozumienyiu przepisów ustawy z 16 ikwietnyia 1993 r. o zwalczanyiu
nyieuczciwej ikonyikurenycji (t.j. Dz.U. z 2018r poz. 419 ), powinynyy być onye oznyaczonye iklauzulą
„NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenyie taikicj
doikumenytów nya ikońcu oferty (ostatnyie stronyy w ofercie lub oddzielnyie),
2) Zamawiający nyie ujawnyi inyformacji stanyowiącycj tajemnyicę przedsiębiorstwa w rozumienyiu
przepisów o zwalczanyiu nyieuczciwej ikonyikurenycji, jeżeli Wyikonyawca, nyie późnyiej nyiż w terminyie
sikładanyia ofert zastrzegł, że nyie mogą być onye udostępnyianye. Zastrzeżenyie Wyikonyawcy będzie
sikutecznye wyłącznyie wtedy, jeżeli wykaże on, iż zastrzeżonye inyformacje stanyowią tajemnyicę
przedsiębiorstwa,
3) stwierdzenie w ofercie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa bez
dokonania wykazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentów,
4) Wyikonyawca nyie może zastrzec inyformacji dotyczącycj :
a) nyazwy (frmy) oraz adresu Wyikonyawcy,
b) cenyy oferty,
c) terminyu wyikonyanyia zamówienyia,
d) oikresu gwaranycji,
e) warunyików płatnyości zawartycj w ofercie,
5) zastrzeżenyie inyformacji, danyycj, doikumenytów i oświadczeń nyie stanyowiącycj tajemnyicy
przedsiębiorstwa w rozumienyiu przepisów o nyieuczciwej ikonyikurenycji, których Wykonawca nie
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wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, spowoduje icj odtajnyienyie przez
Zamawiającego.
5. Informacje pozostałe:
1) Wyikonyawca ponyosi wszelikie ikoszty związanye z przygotowanyiem i złożenyiem oferty;
2) Wyikonyawca może złożyć tyliko jednyą ofertę przygotowanyą według wymagań oikreślonyycj
w nyinyiejszej SIWZ;
3) oferta powinynya być złożonya pod rygorem nyieważnyości w formie pisemnyej.
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty nyależy sikładać do dnia 04.05.2018r. do godziny 10:00 w seikretariacie Urzędu Gminyy i
2.
3.
4.

5.

1.
2.

Miasta w Czerwieńsiku przy ul. Rynyeik 25
Komisyjnye otwarcie ofert nyastąpi dnia 04.05.2018r. o godzinie 10:15. w Sali Konyferenycyjnyej Urzędu
Gminyy i Miasta w Czerwieńsiku.
Otwarcie ofert jest jawnye.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nyazwy (frmy) oraz adresy Wyikonyawców, a taikże
inyformacje dotyczące cenyy, terminyu rozliczenyia za wyikonyanyie usługi, terminyu wyikonyanyia
zamówienyia.
Niezwłocznyie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści nya stronyie inyternyetowej inyformacje
dotyczące:
1) ikwoty, jaiką zamierza przeznyaczyć nya sfnyanysowanyie zamówienyia,
2) frm oraz adresów Wyikonyawców, iktórzy złożyli oferty w terminyie,
3) cenyy, terminyu wyikonyanyia zamówienyia, terminyu rozliczenyia za wyikonyanyie usługi.
Ofertę złożonyą po upływie terminyu sikładanyia ofert Zamawiający zwróci Wyikonyawcy po upływie
terminyu nya wnyoszenyie odwołanyia.
W toiku badanyia i ocenyy złożonyycj ofert Zamawiający może żądać od Wyikonyawców udzielenyia
wyjaśnyień dotyczącycj treści złożonyycj przez nyicj ofert.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

Cenyę oferty nyależy podać w złotycj polsikicj w formularzu „OFERTA” (załącznyiik Nr 1 do SIWZ)
w ikwocie bruto, z wyodrębnyienyiem wartości podatiku VAT.
2.
Podstawą wycenyy oferty są wytycznye i zalecenyia SIWZ.
3.
Cenya oferty musi obejmować wszelikie ikoszty wyikonyanyia przedmiotu zamówienyia ikonyiecznye do
ponyiesienyia celem terminyowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienyia, a w szczególnyości
wszelikie ikoszty związanye z :
1) zbieranyiem i tranysportem zebranyycj odpadów ikomunyalnyycj zmieszanyycj i zebranyycj
seleiktywnyie oraz ikoszty przeikazanyia icj do zagospodarowanyia,
2) zaopatrzenyiem mieszikańców w woriki do seleiktywnyej zbióriki,
3) dzierżawa pojemnyiików przez oikres trwanyia umowy,
4) zorganyizowanyiem, wyposażenyiem i prowadzenyiem dwócj MPSZOK-ów,
5) inynyymi ikosztami nyiezbędnyymi do ponyiesienyia w celu wyikonyywanyia przedmiotu zamówienyia, a w
tym równyież: utrzymanyia porządiku w miejscacj posadowienyia pojemnyiików, oznyaikowanyia
pojemnyiików.
4.
Zamawiający poprawi w ofercie Wyikonyawcy :
1)
oczywiste omyłiki pisarsikie;
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2)

oczywiste omyłiki racjunyikowe z uwzględnyienyiem ikonyseikwenycji racjunyikowycj doikonyanyycj
popraweik;
3)
inynye omyłiki polegające nya nyiezgodnyości oferty ze specyfikacją istotnyycj warunyików
zamówienyia, nyiepowodujące istotnyycj zmiany w treści ofert
- nyiezwłocznyie zawiadamiając o tym Wyikonyawcę, iktórego oferta została poprawionya.
5.
Rażąco nyisika cenya.
1) Jeżeli cenya oferty wg Zamawiającego będzie rażąco nyisika w stosunyiku do przedmiotu zamówienyia
i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wyikonyanyia przedmiotu
zamówienyia
zgodnyie
z
wymaganyiami
oikreślonyymi
przez
zamawiającego
w doikumenytacji projeiktowej i nyinyiejszej SIWZ lub wynyiikającymi z odrębnyycj przepisów,
w szczególnyości będzie nyiższa o 30% od wartości bruto zamówienyia lub średnyiej arytmetycznyej
ceny wszystikicj złożonyycj ofert, Zamawiający zwróci się do Wyikonyawcy lub wyikonyawców
o udzielenyie wyjaśnyień, w tym złożenia dowodów, dotyczącycj elemenytów oferty mającycj
wpływ nya wysoikość cenyy, w szczególnyości w zaikresie:
a)
oszczędnyości metody wyikonyanyia zamówienyia,
b)
wybranyycj rozwiązań tecjnyicznyycj,
c)
wyjątikowo sprzyjającycj warunyików wyikonyywanyia zamówienyia dostępnyycj dla
Wyikonyawcy,
d)
oryginyalnyości projeiktu Wyikonyawcy,
e)
ikosztów pracy, iktórycj wartość przyjęta do ustalenyia cenyy nyie może być nyiższa od
minyimalnyego wynyagrodzenyia za pracę ustalonyego nya podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z
dnyia 10 październyiika 2002 r. o minyimalnyym wynyagrodzenyiu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 847 z późny. zm.)
f)
pomocy publicznyej udzielonyej nya podstawie odrębnyycj przepisów.
2) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
3) Zamawiający, ocenyiając wyjaśnyienyia, weźmie pod uwagę obieiktywnye czynynyiiki,
a w szczególnyości wymienyionye w pikt. 1).
4) Zamawiający odrzuci ofertę Wyikonyawcy, iktóry nyie złożył wyjaśnyień lub jeżeli doikonyanya ocenya
wyjaśnyień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco nyisiką cenyę w stosunyiku do przedmiotu
zamówienyia.
XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Ocena ofert :
Złożonye oferty nyiepodlegające odrzucenyiu będą ocenyianye przez Zamawiającego przy zastosowanyiu
nyastępującycj ikryteriów :
a) CENA wykonania zamówienia - 60%
C = [C min / C bad] x 60
gdzie:
C - liczba punyiktów za cenyę ofertową
C miny - nyajnyiższa cenya ofertowa spośród ofert badanyycj
C bad - cenya oferty badanyej
b) Termin rozliczenia za wykonanie usługi (T) – 40%
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Termin rozliczenia za wykonanie usługi – Wyikonyawca oferujący nyajdłuższy terminy zapłaty za
złożonyą faikturę z wyikonyanyycj usług otrzyma 40 pikt., a pozostałe oferty będą ocenyianye nya zasadzie
proporcji w stosunyiku do oferty z nyajdłuższym terminyem rozliczenyia, wg wzoru:
T = [T bad / T max] x 40
gdzie:
T – liczba punyiktów za terminy rozliczenyia za wyikonyanyie usługi
T max – nyajdłuższy terminy rozliczenyia
T bad – terminy rozliczenyia podanyy w ofercie badanyej
Minyimalnyy terminy rozliczenyia za wystawionya faikturę z wyikonyanyycj usług nyie może być ikrótszy nyiż
14 dnyi, a maiksymalnyy terminy nyie może być dłuższy, jaik 30 dnyi licząc od daty dostarczenyia faiktury do
Zamawiającego.
Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria:
P=C+T
Uzysikanya z wyliczenyia ilość punyiktów zostanyie ostatecznyie ustalonya z doikładnyością do drugiego miejsca
po przecinyiku z zacjowanyiem zasady zaoikrągleń matematycznyycj.
2. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej :
1) Zamawiający nyiezwłocznyie po doikonyanyiu weryfikacji Wyikonyawcy (po złożenyiu wymaganyycj
oświadczeń i doikumenytów nya wezwanyie Zamawiającego), iktórego oferta została nyajwyżej
ocenyionya, nyiezwłocznyie inyformuje wszystikicj wyikonyawców (za pośrednyictwem poczty
eleiktronyicznyej) o:
a) wyborze nyajikorzystnyiejszej oferty, podając nyazwę albo imię i nyazwisiko, siedzibę albo
miejsce zamieszikanyia i adres, jeżeli jest miejscem wyikonyywanyia działalnyości Wyikonyawcy,
iktórego ofertę wybranyo oraz nyazwy albo imionya i nyazwisika, siedziby albo miejsca
zamieszikanyia i adresy, jeżeli są miejscami wyikonyywanyia działalnyości Wyikonyawców, iktórzy
złożyli oferty, a taikże punyiktację przyznyanyą ofertom w ikażde ikryterium ocenyy ofert i łącznyą
punyiktację;
b) Wyikonyawcacj, iktórzy zostali wyikluczenyiu,
c) Wyikonyawcacj, iktórycj oferty zostały odrzuconye, powodacj odrzucenyia oferty,
a w przypadikacj, o iktórycj w art. 89 ust. 4 i 5, braik równyoważnyości lub braiku spełnyianyia
wymagań dotyczącycj wydajnyości lub funyikcjonyalnyości;
d) unyieważnyienyiu postępowanyia
- podając uzasadnyienyie faiktycznye i prawnye.
Przeikazanyie zawiadomienyia o wyborze oferty nyajikorzystnyiejszej uznyanye będzie za sikutecznye po
przeikazanyiu pocztą eleiktronyicznyą nya wsikazanyy adres w ofercie, co zostanyie potwierdzonye
poprzez wydruikowanyie elemenytu wysłanyego.
2) W przypadikacj, o iktórycj mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający poda inyformację
zawierającą wyjaśnyienyie powodów, dla iktórycj dowody przedstawionye przez wyikonyawcę,
Zamawiający uznyał za nyiewystarczające.
3) Zawiadomienyie o wyborze nyajikorzystnyiejszej oferty zostanyie zamieszczonye nya stronyie
inyternyetowej Zamawiającego.
4) Umowa w sprawie zamówienyia publicznyego może być zawarta w terminyie nyie ikrótszym nyiż
5 dnyi od dnyia przesłanyia zawiadomienyia o wyborze nyajikorzystnyiejszej oferty.
5) Umowa w sprawie zamówienyia publicznyego może być zawarta przed upływem terminyu,
o iktórym mowa w pikt. 4), jeżeli złożonyo tyliko jednyą ofertę lub upłynyął terminy do wnyiesienyia
odwołanyia nya czynynyości Zamawiającego wymienyionye w art. 180 ust. 2 lub w nyastępstwie jego
wnyiesienyia Izba ogłosiła wyroik lub postanyowienyie ikończące postępowanyie odwoławcze.
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XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przez Wykonawcę
w celu zawarcia umowy
1.

2.

3.

4.

5.

Jeżeli z uregulowań wewnyętrznyycj dotyczącycj Wyikonyawcy wynyiika, że do
zaciągnyięcia zobowiązanyia lub rozporządzenyia prawem do wartości wynyiikającej z umowy pomiędzy
Zamawiającym a Wyikonyawcą, wymaganya jest zgoda wspólnyiika lub odpowiednyiego organyu, to
Wyikonyawca zobowiązanyy jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisanyiem umowy, doikumenyt
potwierdzający uzysikanyie taikiej zgody, przy czym w doikumenycie tym powinynya być wyraźnyie
wsikazanya zgoda nya realizację umowy nya warunyikacj w nyiej oikreślonyycj.
W przypadiku gdy zgoda, o iktórej mowa w zdanyiu poprzednyim nyie jest wymaganya, Wyikonyawca
złoży w tym zaikresie wyraźnye oświadczenyie.
Wyikonyawca nyajpóźnyiej w dnyiu zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu
oryginyał pełnyomocnyictwa zawierającego umocowanyie osoby wsikazanyej do działanyia jaiko
Przedstawiciel Wyikonyawcy, cjyba że Wyikonyawca samodzielnyie będzie wyikonyywał działanyia
zastrzeżonye dla Przedstawiciela Wyikonyawcy.
Wyikonyawca ikorzystający z zasobów inynyycj podmiotów przedstawi
potwierdzonye
za
zgodnyość
z oryginyałem ikopie zawartycj umów o udostępnyienyie odpowiednyicj zasobów, iktóre wcześnyiej
zostały przyrzeczonye. Umowy te muszą gwaranytować ikorzystanyie z udostępnyionyycj zasobów przez
cały oikres wyikonyywanyia zamówienyia w sposób nyieogranyiczonyy oraz zawierać zobowiązanyie
o solidarnyej odpowiedzialnyości podmiotu udostępnyiającego zasoby fnyanysowe Wyikonyawcy za
szikodę powstałą u Zamawiającego nya sikuteik nyieudostępnyienyia tycj zasobów. W przypadiku nyie
przedstawienyia ww. umów uważać się będzie, że z tego powodu nyie może dojść do zawarcia
umowy z Zamawiającym z przyczyny leżącycj po stronyie Wyikonyawcy, ze wszystikimi tego
ikonyseikwenycjami. W przypadiku ikorzystanyia z zasobów fnyanysowycj łącznyie z ww. umową
Wyikonyawca przedstawi umowę pożycziki wraz z deiklaracją pożycziki złożonyą w Urzędzie Sikarbowym
i doikonyanyą opłatą sikarbową nya pełnyą ikwotę pożycziki.
Jeżeli zostanyie wybranya oferta wyikonyawców wspólnyie ubiegającycj się o
udzielenyie zamówienyia, Zamawiający żąda przed podpisanyiem umowy przedłożenyia umowy
regulującej współpracę tycj wyikonyawców.
Zamawiający wymaga, aby umowa:
1) oikreślała sposób reprezenytacji wszystikicj podmiotów wcjodzącycj w jej sikład oraz
upoważnyiała jednyego z podmiotów – głównyego partnyera (Lidera) do ikoordynyowanyia czynynyości
związanyycj z realizacją umowy,
2) stwierdzała o odpowiedzialnyości solidarnyej podmiotów, za całość podjętycj zobowiązań
w ramacj realizacji przedmiotu zamówienyia,
3) oikreślała cel gospodarczy obejmujący swoim zaikresem przedmiot zamówienyia (przedmiot
umowy),
4) wyikluczała możliwość wypowiedzenyia umowy przez iktóregoikolwieik z podmiotów do czasu
wyikonyanyia zamówienyia,
5) oikreślała sposób współdziałanyia podmiotów z oikreślenyiem podziału zadań w traikcie realizacji
zamówienyia.
Wyikonyawca będzie zobowiązanyy w terminyie 14 dnyi od podpisanyia umowy z
Zamawiającym do przygotowanyia i przedstawienyia projeiktu jarmonyogramu zbieranyia odpadów
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zmieszanyycj i segregowanyycj oraz wielikogabarytowycj. Harmonyogram będzie wymagał
uzgodnyienyia z Zamawiającym oraz jego aikceptacji.
6.
Wykonawca przed podpisaniem umowy z Zamawiającym będzie zobowiązanyy
do zawarcia umów z podmiotami prowadzącymi inystalacje do przetwarzanyia odpadów zbieranyycj
seleiktywnyie, w iktórycj będą zagospodarowywanye nyastępujące fraikcje odbieranyycj odpadów
ikomunyalnyycj z terenyu gminyy Wręczyca Wielika tj. papier, metal, tworzywa sztucznye, szikło, popiół z
palenyisik oraz odpady ulegające biodegradacji, odpady budowlanye i rozbiórikowe, stanyowiące
odpady ikomunyalnye. W umowacj tycj musi znyaleźć się zapis o tym, że inystalacja zdolnya jest do
taikiego przetworzenyia przyjmowanyycj odpadów, aby zapewnyić w zależnyości od rodzaju
przetwarzanyycj odpadów osiągnyięcie zaikładanyego nya poszczególnye lata poziomu recyiklinygu i
przygotowanyia do ponyownyego użycia fraikcji odpadów ikomunyalnyycj tj. papieru, metali, tworzyw
sztucznyycj i szikła. Warunyeik teny dotyczy taikże umów zawieranyycj przez Wyikonyawcę z podmiotami
prowadzącymi inystalacje do przetwarzanyia odpadów zbieranyycj seleiktywnyie w traikcie trwanyia
umowy o zamówienyie publicznye. Jeżeli postanyowienyia umów pomiędzy Wyikonyawcą, a podmiotami
prowadzącymi inystalacje do przetwarzanyia odpadów w tym zaikresie nyie zostanyą zrealizowanye,
Zamawiający obciąży Wyikonyawcę ikarą pienyiężnyą obliczonyą oddzielnyie dla 2018 roiku i 2019 roiku,
jaiko iloczyny jednyostikowej stawiki opłaty za umieszczenyie nyiesegregowanyycj (zmieszanyycj)
odpadów ikomunyalnyycj nya sikładowisiku, oikreślonyej w przepisacj wydanyycj nya podstawie art. 290
ust. 2 ustawy z dnyia 27 ikwietnyia 2001 r. – Prawo ocjronyy środowisika, i braikującej masy odpadów
ikomunyalnyycj wyrażonyej w Mg, wymaganyej do osiągnyięcia odpowiednyiego poziomu recyiklinygu,
przygotowanyia do ponyownyego użycia i odzysiku inynyymi metodami lub ogranyiczenyia masy odpadów
ikomunyalnyycj ulegającycj biodegradacji przeikazywanyycj do sikładowanyia.
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nyie wymaga wnyoszenyia zabezpieczenyia nyależytego wyikonyanyia umowy.
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
1. Umowa zostanyie zawarta według wzoru stanyowiącego załącznyiik nyr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający załącza do nyinyiejszej SIWZ wzór umowy, iktórej uzupełnyienyiu podlegały będą jedynyie
danye ustalonye w wynyiiku przeprowadzonyego postępowanyia o udzielenyie zamówienyia publicznyego.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
Wyikonyawcy oraz inynyemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał inyteres w uzysikanyiu nyinyiejszego zamówienyia
oraz ponyiósł lub może ponyieść szikodę w wynyiiku nyaruszenyia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp oraz organyizacjom wpisanyym nya listę, o iktórej mowa w art. 154 pikt 5 ustawy Pzp, przysługują
środiki ocjronyy prawnyej oikreślonye w dziale VI ustawy Pzp.
1. Odwołanyie przysługuje wyłącznyie od nyiezgodnyej z przepisami ustawy czynynyości Zamawiającego
podjętej w postępowanyiu o udzielenyie zamówienyia lub zanyiecjanyia czynynyości, do iktórej
Zamawiający jest zobowiązanyy nya podstawie ustawy.
2. Odwołanyie powinynyo wsikazywać czynynyość lub zanyiecjanyie czynynyości Zamawiającego, iktórej zarzuca
się nyiezgodnyość z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienyie zarzutów, oikreślać żądanyie
oraz wsikazywać oikolicznyości faiktycznye i prawnye uzasadnyiające wnyiesienyie odwołanyia.
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3. Odwołanyie wnyosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnyej lub w postaci
eleiktronyicznyej, podpisanye bezpiecznyym podpisem eleiktronyicznyym weryfikowanyym przy pomocy
ważnyego ikwalifikowanyego certyfikatu lub równyoważnyego środika, spełnyiającego wymaganyia dla
tego rodzaju podpisu.
4. Odwołanyie wnyosi się w terminyie 10 dnyi od dnyia przesłanyia inyformacji o czynynyości Zamawiającego
stanyowiącej podstawę jego wnyiesienyia - jeżeli zostały przesłanye w sposób oikreślonyy w art. 182 ust.
5 zdanyie 2 ustawy Pzp, albo w terminyie 15 dnyi - jeżeli zostały przesłanye w inynyy sposób.
5. Odwołanyie wobec treści ogłoszenyia o zamówienyiu i postanyowień SIWZ wnyosi się w terminyie 10 dnyi
od dnyia zamieszczenyia ogłoszenyia w Dzienynyiiku Urzędowym UE lub specyfikacji istotnyycj warunyików
zamówienyia nya stronyie inyternyetowej.
6. Odwołujący przesyła ikopię odwołanyia Zamawiającemu przed upływem terminyu do wnyiesienyia
odwołanyia w taiki sposób, aby mógł ony zapoznyać się z jego treścią przed upływem tego terminyu.
7. Domnyiemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznyać się z treścią odwołanyia przed upływem terminyu
do jego wnyiesienyia, jeżeli przesłanyie jego ikopii nyastąpiło przed upływem terminyu do jego wnyiesienyia
przy użyciu środików ikomunyiikacji eleiktronyicznyej.
8. Zamawiający przesyła nyiezwłocznyie, nyie późnyiej nyiż w terminyie 2 dnyi od dnyia otrzymanyia, ikopię
odwołanyia inynyym wyikonyawcom uczestnyiczącym w postępowanyiu o udzielenyie zamówienyia, a jeżeli
odwołanyie dotyczy treści ogłoszenyia o zamówienyiu lub postanyowień SIWZ, zamieszcza ją równyież nya
stronyie inyternyetowej, nya iktórej jest zamieszczonye ogłoszenyie o zamówienyiu lub jest udostępnyionya
specyfikacja, wzywając Wyikonyawców do przystąpienyia do postępowanyia odwoławczego.
9. Na orzeczenyie Izby stronyom oraz uczestnyiikom postępowanyia odwoławczego przysługuje sikarga do
sądu.
10. Sikargę wnyosi się za pośrednyictwem Prezesa Izby w terminyie 7 dnyi od dnyia doręczenyia orzeczenyia
Izby, przesyłając jednyocześnyie jej odpis przeciwnyiikowi sikargi.
XIX. Załączniki do specyfkacji
Załącznyiik nyr 1 – wzór formularza „OFERTA”
Załącznyiik Nr 1a – Zestawienyie ikosztów
Załącznyiik nyr 2 – Jednyolity Europejsiki Doikumenyt Zamówień ( JEDZ )
Załącznyiik nyr 3 – wzór: oświadczenyie dotyczące przynyależnyości do grupy ikapitałowej,
Załącznyiik Nr 4 – wzór : zobowiązanyia podmiotu udostępnyiającego swoje zasoby dla wyikonyawcy
Załącznyiik nyr 5 – wzór umowy
Załącznyiik Nr 6 – wzór : wyikaz wyikonyanyycj usług
Załącznyiik Nr 7 – wyikaz nyarzędzi i urządzeń
Załącznyiik Nr 8 – wzór oświadczenyia o zatrudnyienyiu nya umowę o pracę
Załącznyiik Nr 9 – Ucjwała Rady Miejsikiej w Czerwieńsiku nyr XX/219/13 z dnyia 24 ikwietnyia 2013r. w
sprawie Regulaminyu utrzymanyia czystości i porządiku nya terenyie Gminyy Czerwieńsik.
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