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Numer sprawy IR. 271.4.2017 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

 

na:  ,, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na 

terenie gminy Tarnów”. 
 

o wartości powyżej 209 000 EURO o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego.  

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej 

Pzp i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 

 

 

Zamawiający: 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Gmina Tarnów  

Adres:   33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19  

Strona internetowa: www.gmina.tarnow.pl  

Numer telefonu: 14 688-01-16 lub 14-688-01-34 

Numer faksu:     14  688-01-30 

e-mail: urzad@gmina.tarnow.pl 

 

 

 

 

 

 

              ZATWIERDZIŁ 

  

 

            Wójt Gminy Tarnów 

 

 

Marzec 2017 r. 

http://www.gmina.tarnow.pl/
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Część I –Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

§ 1 

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego 

 

Zamawiającym jest Gmina Tarnów z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów   

 Telefon/faks: tel: (14) 688-01-34, faks: (14) 688-01-30 . 

www.gmina.tarnow.pl  

 

§ 2 

Tryb udzielenia zamówienia 

 

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). Ustawa 

będzie dalej w skrócie nazywana ustawą Pzp. 

 

§ 3 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania  i zagospodarowania  odpadów 

komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują 

mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy Tarnów w podziale na trzy sektory – 

jako trzy odrębne części (oferty częściowe) t.j. Część I, Część II, Część III.  Zakres zamówienia 

dotyczy wyłącznie odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych na terenie gminy Tarnów 

oraz zagospodarowanie odebranych odpadów, poprzez odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób 

zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 250, ze  zmianami), Wojewódzkim 

Planie Gospodarki Odpadami dla województwa Małopolskiego wraz z załącznikami. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 12 do SIWZ, który  

   określa przedmiot zamówienia. 

 

3. Nazwy i kody (CPV) stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

90500000-2 Usługi związane z odpadami; 

90512000-9 Usługi transportu odpadów; 

90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

 

§ 4 

Termin wykonania zamówienia 

 

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie od dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.06.2019 r. 

 

§ 5 

 

Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i 

ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3) zdolności technicznej i zawodowej. 

http://www.gmina.tarnow.pl/
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I. Ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia 

 

2. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - 

zamawiający wyraża jako minimalne poziomy: 

 

1)posiadanie aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Tarnów, o którym 

mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. 2016 poz. 250 ze zm.) w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, 

 

2) posiadanie aktualnego wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

prowadzonego przez GIOŚ, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155 ze zm.) w związku z art. 235 ust. 2 i 3 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016. poz. 1579 ze zm.) i art. 84, art. 124 ust. 1 

ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1688 ze zm.), 

 

3) posiadanie aktualnego zezwolenia na transport odpadów zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz.U.2016. poz. 1987 ze zm.). 

 

3. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający wyraża jako minimalne poziomy: 

 

1) dysponuje  opłaconą polisą, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej  z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną  minimum 300.000 zł.  

 

4. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności zawodowej  i technicznej- zamawiający wyraża jako minimalne poziomy: 

 

1) wykonanie lub wykonywanie minimum 1 usługi odbioru odpadów komunalnych wykonanej na 

rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o łącznej masie 

minimum 2 000 Mg,  wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy za ten okres.    

   

2) dysponowania co najmniej: 

-   2 pojazdami  przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych – zabudowa 

typu śmieciarka 

-  2 pojazdami  do odbierania  odpadów z selektywnej zbiórki w systemie workowym  

-  1  pojazdem  do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, 

 spełniającymi co najmniej standardy normy EURO 3 w zakresie emisji spalin. 

  

II. Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich 

 

5. Wykonawca dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej nie może polegać na potencjale innych 

podmiotów. Warunek dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, tj. aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy 

Tarnów, aktualnego wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

prowadzonego przez GIOŚ oraz aktualnego zezwolenia na transport odpadów, które ze swej istoty 

przypisane są bezpośrednio wykonawcy. 
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6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

 

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. 

 

8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 

 

9.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust.6, nie potwierdzają 

spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 3 i 4. 

 

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, 

że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

III. Podwykonawcy 

 

12.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

13. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w jednolitym 

europejskim dokumencie zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) 

14.Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy  albo imiona i nazwiska oraz  dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach  danych, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w terminie późniejszy zamierza powierzyć realizację zamówienia.   

15. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

16. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum), 

spełnienie warunku przynajmniej przez jednego z nich samodzielnie, zostanie uznane przez 

Zamawiającego za spełnienie warunku przez konsorcjum. 

17. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarnie za wykonanie 

zamówienia.   Wykonawca wykonujący zamówienie przy udziale Podwykonawcy(ów) ponosi pełną 

odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie. 
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§ 6 

 

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp 

 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

wykluczy wykonawcę: 

 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.366 ust. 1 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych  środków dowodowych. 

 

3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16-20 i ust. 5 

ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zapisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 3. 

 

§ 7 

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 

1. Opis postępowania zamawiającego na etapie dokonywania oceny spełnienia warunków udziału i 

braku podstaw do wykluczenia w niniejszym postępowaniu: 

 

1) Etap I – Zamawiający mając na względzie uprawnienie nadane treścią art. 24aa ust. 1 
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ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert pod kątem ich odrzucenia, a następnie zbada, czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

2) Etap II – ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie 

dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

 

3) Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt 1-2, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy), zamawiający może 

zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

2. Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu przez 

wykonawcę oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 22 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnych na dzień składania ofert: 

 

1) jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jednolity dokument), sporządzonego 

zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 

Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 

dyrektywy 2014/25/UE - załącznik nr 2 do SIWZ – oryginał;  

 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

3) Jeżeli wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić – 

dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego dokumentu). 

Takie formularze powinny być wypełnione i podpisane przez te podmioty. 

 

4) Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

5) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca 

przedstawia zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 3  do SIWZ pn. „Wzór zobowiązania 

innych podmiotów do udostępnienia zasobów”- oryginał dokumentu, jeżeli dotyczy) 

 

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego 

informacji dotyczących: kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp –  załącznik nr 4  do SIWZ – 

oryginał,( w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców 

składających ofertę wspólną we własnym imieniu).  

 

 



7 
 

3. Wykaz dokumentów i oświadczeń które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie 

zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 

(dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu) -aktualnych na dzień ich złożenia: 

 

1) kserokopia aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Tarnów, o 

którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz.U. 2016 poz. 250 ze zm.) w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia  

 

2) kserokopia aktualnego wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

prowadzonego przez GIOŚ, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155 ze zm.) w związku z art. 235 ust. 2 i 3 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016. poz 1579 ze zm.) i art. 84, art. 124 ust. 1 

ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1688 ze zm.)  

 

3) kserokopia aktualnego zezwolenia na transport odpadów zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016. poz. 1579 ze zm.)   

 

4) opłaconą polisą, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną  minimum 300.000 zł.  

 

5) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ - oryginał lub kopia 

dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 

 

6) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 

wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami 

– zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność 

z oryginałem przez wykonawcę. 

 

 

4. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie 

zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp 

- aktualnych na dzień ich złożenia dotyczących nie podlegania wykluczeniu z postępowania w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: 

 

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - 

oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; w 

przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę 

wspólną we własnym imieniu; 

 

2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
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ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zgodnie z 

załącznikiem nr 7 do SIWZ -- oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z 

wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; 

 

3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ – oryginał lub 

kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; w przypadku składania 

oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we 

własnym imieniu; dotyczących nie podlegania wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: 

 

4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; w 

przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę 

wspólną we własnym imieniu 

 

5) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - oryginał lub kopia dokumentu 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej 

ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; 

 

6) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - oryginał lub kopia dokumentu 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej 

ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; 

 

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

716) – zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument 

składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; 

 

8) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w §7 ust.4 pkt. 1-7   odpowiednio w oryginale lub kopia dokumentu 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez ten podmiot; 

 

9) Jeżeli podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w  ust. 4 pkt.1  niniejszego rozdziału składa:  
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9.1  Informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; -

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

9.2.  o których mowa w ust.4 pkt. 2-4 niniejszego rozdziału, dokument   lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a)  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 

że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, 

b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  -wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.-wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

9.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 

ust. 9.1i 9.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

9.4.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

10) Dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język 

polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

 

§ 8 

 

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami 

 

1. Osoby do kontaktu z wykonawcami: 

1) zamawiający wyznacza następujące osoby: 

a) Bogumiła Bardel – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju  

tel. (+48 14) 688-01-34  

b) Anna Tryba- Podinspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju  

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia,  prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

 

3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisane własnoręcznym 

podpisem. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci elektronicznej, 
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opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

 

5. Adres, numer telefonu i faksu, adres internetowy oraz adres skrzynki e-mail są wskazane § 1. 

 

6. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, 

faksu.  

 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faksem i drogą elektroniczną jedynie 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji (podpisany zeskanowany dokument). 

 

8. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na 

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

9.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę uważa się, iż pismo 

wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy lub numer faksu podany przez 

Wykonawcę w formularzu oferty zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

Wykonawcy z tym pismem. 

 

 

 

§ 9 

Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium dla każdej części zamówienia w 

wysokości: 

a) dla części I –   17.000  zł  (siedemnaście tysięcy złotych) 

b) dla części II –  20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)  

c) dla części III – 24.000 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych)  

 

2. Wadium zgodnie z art. 45 ust.6 pzp może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: 

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie o/Tarnów 51 8589 0006 0250 0926 0360 0003 (nazwa 

zamówienia)  

 

4. Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. przed 

dniem 24.04.2017 r , godz. 12:00 

 

5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na 

rachunku bankowym zamawiającego oraz odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie 

Pzp. 

 

6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji 
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ubezpieczeniowej lub poręczeniach,  należy złożyć w formie oryginału w  Dziennik Podawczy pok. 

6A.  

 

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy 

zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 

 

8. Zamawiający zwraca wadium na warunkach podanych w art. 46 ustawy Pzp  

 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co 

powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej  

 

10.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy. 

 

§ 10 

Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres nie dłużej niż 60 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w ust. 3, na 

przedłużenie terminu związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody, nie powoduje utraty wadium. 

 

§ 11 

Opis sposobu przygotowywania ofert 

  

 Warunki formalne sporządzenia oferty: 

1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej, wszelkie pisma sporządzone 

w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający 

będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 

2. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach. 

3. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) powinny być opatrzone 

podpisem osoby podpisującej ofertę; jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, 

pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z 

dokumentów załączonych do oferty; brak podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. 

4.Jeżeli osoba podpisująca ofertę i składająca, w imieniu wykonawcy, oświadczenia i inne pisma, nie 

jest osobą upoważnioną na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo innego dokumentu 

załączonego do oferty, wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne pełnomocnictwo, które 

musi być załączone w oryginale i wystawione przez osobę reprezentującą lub osoby reprezentujące 

wykonawcę albo załączone jako kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie; udzielone 

pełnomocnictwo musi upoważniać do działania w imieniu wykonawcy, a treść pełnomocnictwa 

musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest 

upoważniony w przypadku, gdy jest to osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie 
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z wymogami obowiązującego prawa; pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym jest składane 

wraz z tłumaczeniem na język polski – pełnomocnictwo w oryginale lub kopia poświadczona 

notarialnie; tłumaczenie na język polski w oryginale lub kopia dokumentu poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 
5. Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty może złożyć tylko jedną ofertę; treść oferty musi 

odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

6. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych 

formularzach pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie treścią określonym przez 

zamawiającego w SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie oraz w aktach wykonawczych 

wydanych na jej podstawie. 

7. Oferta musi być złożona zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu 

zewnętrznym z napisem: 

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów” – oraz z nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.    

8. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę. Wykonawca może 

wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed upływem terminu 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian przez wykonawcę musi być złożone według 

takich samych wymagań jak składana oferta, ze stosownym dopiskiem na opakowaniu np. „zmiana 

oferty”. Koperty oznaczone dopiskiem „zmiana oferty” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i 

zostaną dołączone do oferty. Do zmiany oferty musi być dołączony dokument, z którego wynika, że 

osoba podpisująca zmiany jest uprawniona do reprezentowania wykonawcy. 

9.  Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną ofertę o 

zmówienie publiczne poprzez złożenie stosowanego pisemnego powiadomienia (oświadczenia) z 

napisem na kopercie np. „wycofanie oferty”. Do wycofania oferty musi być dołączony dokument, z 

którego wynika, że osoba podpisująca wycofanie oferty jest uprawniona do reprezentowania 

wykonawcy. 

10.  Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie 

wykonawcę. 

11.  W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca 

zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone 

przez wykonawcę klauzulą "informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 

ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; zaleca się, aby 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej 

(jawnej) części oferty. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest 

dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych informacji. - Nie ujawnia 

się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał , 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

 

12.  Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty ułożone w kolejności jak niżej: 

1) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ); 

2) dowód wpłaty wadium; 

3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ); 

4) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) jeżeli dotyczy; 

5) wykaz instalacji, do których będą przekazywane odpady komunalne odebrane od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z art.6d ust.4 pkt 5 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz.u. z 2013 r. poz.1593, z późn.zm.) 

- załącznik nr 4 do SIWZ 
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UWAGA 

Dokument pn. Wykaz instalacji, do których będą przekazywane odpady komunalne odebrane 

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z art.6d ust.4 pkt 5 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. 

poz.250, z poźn. zm.) w przypadku jego niezłożenia, nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 

26 ust. 3 Pzp. 

Oferta wykonawcy, który nie złoży tego dokumentu podlegać będzie odrzuceniu na podstawie 

art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. 

6) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 

wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania 

których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel 

wykonawcy. 

§ 12 

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć  w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 na dzienniku   

podawczym pok. 6A w terminie do dnia 24.04.2017 r  godz. 12.oo 

2. Zamawiający zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o 

złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 

33-100 Tarnów,  piętro II, pok. 207  w dniu 24.04.2017 r . o godzinie 12.30 

4. Z uwagi na jawność ofert zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie 

internetowej www.gmina.tarnow.pl informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) oceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

5. Zamawiający informuje, że od chwili otwarcia ofert ewentualne ich udostępnianie odbywać się 

będzie na wniosek wykonawcy  o udostępnienie treści wskazanej oferty; 

 

§ 13 

 

Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Cena obejmuje wszystkie czynności wykonawcy niezbędne do uzyskania efektu finalnego w postaci 

wolnej od wad prawnych i technicznych usługi. Wymaganym jest by wszystkie koszty i składniki 

związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniające cały zakres przedmiotu zamówienia zawarte 

były w cenie oferty. 

2.Oferta musi zawierać ryczałtową wartość brutto (z VAT) w złotych oddzielnie dla każdej części 

zamówienia.   

3. Cena musi zawierać wartość podatku VAT.  

4. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również wszelkie inne koszty w niej nieujęte, a 

bez których nie można wykonać zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta ceny 

wskazane w formularzu oferty. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając natomiast ofertę, 

informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

http://www.gmina.tarnow/
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§ 14 

 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Zamawiający przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej będzie postępować zgodnie z 

wymaganiami ustawy oraz kierować się przesłankami określonymi w kryteriach oceny ofert. 

2. Zamawiający stosować będzie ocenę punktową. 

3. Przy ocenie wykonawcy będą brane pod uwagę niżej wymienione kryterium 

    1) Cena    60 % 

    2)  Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych –20 %  
    3)  Ilość punktów odbioru odpadów zielonych –20 %  

 

Poszczególne oferty otrzymują punkty obliczone wg wzoru: 

Ad. 1) Punkty za kryterium  „cena”: 

W x = (C min : C x)   x waga kryterium  

Gdzie: 

W x   - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto, 

 C min       - najniższa cena spośród ofert spełniających wymogi specyfikacji,  

C x       - cena rozpatrywanej oferty.  

Ad.2) Punkty za kryterium: zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych   

ponad wymagane   2 razy  w roku:  

- odbiór odpadów wielkogabarytowych  3 razy  w roku – 10 pkt. 

- odbiór odpadów wielkogabarytowych  4 razy  w roku – 20 pkt. 

 

Ad.3) Punkty za kryterium: zwiększenie ilości punktów zbiórki  odpadów zielonych   w 

poszczególnych sołectwach, ponad wymagany  1  punkt:   

- odbiór odpadów zielonych w 2-ch punktach zbiórki w poszczególnych sołectwach – 10 pkt. 

- odbiór odpadów zielonych w 4-ch punktach zbiórki w poszczególnych sołectwach – 20 pkt. 

 

4. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy 

rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryterium ceny i innych kryteriów 

odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość 

punktów. 

 

§ 15 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę,  siedzibę  i adres wykonawców,  którzy złożyli 

oferty, a także punktację  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone  

4) unieważnieniu postępowania– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej 

www.gmina.tarnow.pl  

 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 

ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

http://www.gmina.tarnow.pl/
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komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

(jeżeli dotyczy), zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

§ 16 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach zgodnie z art. 148 ust.1 ustawy pzp 

1) w pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek 

bankowy zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie o/Tarnów 51 8589 0006 0250 0926 0360 0003 (nazwa 

zamówienia)  

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. Sposób wniesienia: wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

7.W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 

§ 17 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający 

wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach 

 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

§ 18 

 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia 

 

 

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 

zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
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zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 

5 ustawy Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania 

zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności 

zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej 

czynności. Na czynności powtórzone lub dokonane wskutek uznania przez zamawiającego 

zasadności informacji, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 

papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 

jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na stronie internetowej. 

10.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

11.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający może przedłużyć termin składania 

ofert. 

12.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

13.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz 

wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

14. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny 

od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

15.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

16. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. 

17. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 
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rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

18. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 

wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości 

 

 

Część 2. Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

§ 19 

 

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

 

1. Zamawiający  dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych: 

  1)  Część I –  sektor Nr 1- północno- wschodni,  obejmuje  miejscowości: Wola Rzędzińska I, Wola 

Rzędzińska II i Jodłówka –Wałki 

 

  2) Część II-  sektor nr 2- południowo-zachodni obejmuje miejscowości: Tarnowiec, Zawada, 

Nowodworze, Radlna, Poręba Radlna, Łękawka, Koszyce Małe 

 

3) Część III- sektor nr 3 – zachodni obejmuje miejscowości: Koszyce Wielkie, Zbylitowska Góra, 

Zgłobice, Biała, Błonie 

 

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części podano w załączniku Nr 

11 do SIWZ 

§ 20 

 

Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę 

ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

§ 21 

 

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

 

Zamawiający nie przewiduje takiego zamówienia.  

 

§ 22 

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający 

wymaga lub dopuszcza ich składanie. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

§ 23 

 

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

 

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez 

względu na uwarunkowania wykonawcy. 

§ 24 

 

Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej 
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Nie dotyczy postępowania. 

§ 25 

 

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

 

Część 3. Szczególne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

§ 26 

 

Informacje o wymaganiach dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w 

zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1066, z poźn. zm.), sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnień zamawiającego 

w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia 

tych wymagań oraz czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia 

 

1.Usługi, roboty budowlane wymagające zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę (art.29 ust.3a 

pzp) : Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* 

ustawy kodeks pracy, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę. Wykonawca lub Podwykonawca winien zatrudniać wyżej wymienione osoby co najmniej od 

rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku, rozwiązania stosunku 

pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie 

obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę.  

*Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: „przez nawiązanie stosunku 

pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i 

pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do 

zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 

 
2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności polegające na bezpośrednim 

(fizycznym) wykonywaniu czynności opisanych w SIWZ lub wynikających z przedmiotu zamówienia.   

Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy. 

 

3.Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: 
3.1 w celu wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest 

udokumentować zatrudnienie osób poprzez złożenie Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia 

zawarcia umowy, oświadczenia, że osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim 

(fizycznym) wykonywaniu usługi opisanych w SIWZ , zatrudnione są na podstawie umowy o pracę z 

uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy 

z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

W oświadczeniu Wykonawca zobowiązany jest podać liczbę pracowników przewidzianych do 

realizacji zamówienia.  Do deklaracji Wykonawca obowiązany jest dołączyć uwierzytelniony odpis 

ostatniej deklaracji ZUS DRA złożonej przed datą składania oświadczenia. Jeżeli podmiot ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast odpisu deklaracji ZUS-
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DRA, składa równoważny dokument wydany przez właściwy organ w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

W przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed 

zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę.  

 

3.2. na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie składać aktualne oświadczenie,  

o którym mowa w pkt. 3.1 wraz z aktualną deklaracją ZUS DRA w terminie do 7 dni od wezwania. Z 

wezwaniem Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy nie częściej niż 2 razy w czasie trwania 

umowy;  

3.3.w przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do prawdziwości oświadczenia 

Wykonawcy, o którym mowa w 3.1 i 3.2 Zamawiający zwróci się z wnioskiem do inspektoratu pracy 

o przeprowadzenie kontroli; 

3.4.jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę wykonywane są 

przez osoby zatrudnione przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do umowy 

z Podwykonawcą zapisy odpowiadające treści pkt. 2 i 3, które umożliwią Wykonawcy skontrolowanie 

spełnienia przez Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.  

 

§ 27 

Informacje o wymaganiach dotyczących zatrudnienia osób bezrobotnych, młodocianych, osób 

niepełnosprawnych i innych, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym 

 Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 

zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z 

innowacyjnością lub zatrudnieniem w szczególności dotyczących zatrudnienia, o których mowa w art. 

29 ust.4 pzp. 

§ 28 

Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia oraz określenie części 

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 Pzp w kwestii osobistego 

wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.  

 

§ 29 

Informacje dotyczące standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech 

przedmiotu zamówienia 

Nie dotyczy 

 

§ 30 

Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczba 

części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub 

zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części 

zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w 

większej niż maksymalna liczbie części 

 

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie  lub na poszczególne  części zamówienia.  

Ocenie   podlegać  będą poszczególne części zamówienia oddzielnie.  

Zamawiający przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej będzie postępować zgodnie z 

wymaganiami ustawy oraz kierować się przesłankami określonymi w kryteriach oceny ofert dla 

poszczególnych części zamówienia. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

załączniki do SIWZ związane z przetargiem: 

załącznik nr 12- wzór umowy wraz z załącznikami 

załącznik nr 11 - opis przedmiotu zamówienia 

 

załączniki do SIWZ, które wykonawca składa wraz z ofertą: 

załącznik nr 1 - formularz oferty 
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załącznik nr 2. - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 

załącznik nr 3 - wzór zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia 

zasobów – jeżeli dotyczy 

załącznik nr 4- wykaz instalacji, do których będą przekazywane odpady 

komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z 

art.6d ust.4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(dz.u. z 2013 r. poz.1593, z późn.zm.) 

 

załączniki do SIWZ, które wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stornie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert 

załącznik nr 5 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), 

albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej; 

 

załączniki do SIWZ, które wykonawca składa na wezwanie zamawiającego: 

załącznik nr 6 - wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie 

załącznik nr 7 - Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu 

realizacji zamówienia 

załącznik nr 8 - oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

załącznik nr 9 - oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

załącznik nr 10 - oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 

2016r. poz. 716) 

 

 


