Numer sprawy IR. 271.17.2018

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 2018 r. poz. 1986 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: 14 688-01-60 lub 14-688-01-34
Numer faksu: 14 688-01-30
e-mail: urzad@gmina.tarnow.pl

ZATWIERDZIŁ

Wójt Gminy Tarnów

Listopad 2018 r.
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Część I –Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
§1
Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
1.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.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa
się
przy
użyciu
mini
portalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej bbardel@gmina.tarnow.pl.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza komunikacji.
4.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopi dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania dostępne są na Liście wszystkich
postępowań na miniPortalu.
§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 2018 r., poz.1986 .). Ustawa będzie dalej w
skrócie nazywana ustawą Pzp.
Numer sprawy IR. 271.17.2018
§3
Opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych
i zebranych ze wszystkich nieruchomości, 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.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ, który
określa przedmiot zamówienia.
3. Nazwy i kody (CPV) stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień:
90500000-2 Usługi związane z odpadami;
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90512000-9 Usługi transportu odpadów;
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
4. Wymagania związane z aspektem gospodarczym, środowiskowym lub społecznym wykonania
zamówienia (art.29 ust.4 pzp): nie przewiduje się.
5. Wymagania związane z ubieganiem się wyłącznie zakładów pracy chronionej oraz
wykonawców, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych ( art. 22 ust.2 pzp ): nie przewiduje się
6. Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do w/w jednej lub więcej
kategorii, nie mniejszy niż 30%: nie dotyczy.
7. Dokumentowanie zatrudnienia na umowę o pracę.
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.
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”.
7.1 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: Zamawiający wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania czynności
w trakcie realizacji zamówienia, tj. kierowcy, ładowacze odpadów, osoba odpowiedzialna za
koordynowanie zadań Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, w szczególności nadzór nad
właściwą realizacją usługi, bieżąca aktualizacja wykazu obsługiwanych nieruchomości, sporządzanie
rozliczeń, sprawozdań.
7.2.Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób:
a. w celu wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 1 , Wykonawca zobowiązany jest
udokumentować zatrudnienie osób poprzez złożenie Zamawiającemu w terminie do 10 dni od
dnia zawarcia umowy, oświadczenia, że osoby wykonujące czynności trakcie realizacji
zamówienia, 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
2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu
zamówienia.
b. w oświadczeniu Wykonawca zobowiązany jest podać liczbę pracowników przewidzianych do
realizacji zamówienia.
Do oświadczenia 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-DRA, składa równoważny dokument
wydany przez właściwy organ w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
c. na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie składać aktualne oświadczenie,
o którym mowa w lit. a wraz z aktualną deklaracją ZUS DRA w terminie do 5 dni od
wezwania. Z wezwaniem Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy nie częściej niż 2
razy w czasie trwania umowy;
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d. w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę lub pracownika, przed
zakończeniem okresu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do
zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
e. w przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do dochowania obowiązku
zatrudnienia na umowę o pracę lub prawdziwości oświadczenia Wykonawcy, o których mowa
wyżej, lub Zamawiający może zwrócić się z wnioskiem do inspektoratu pracy o
przeprowadzenie kontroli.
f. 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 lit. a – d, które umożliwią Wykonawcy
skontrolowanie spełnienia przez Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.
g. sankcje za naruszenie wymogów zatrudnienia osób na umowę o pracę określa projekt umowy.
8. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia ( art. 36a ust. 2 pkt 1 pzp): nie wymaga się.
9. Podwykonawcy: W przypadku powierzenia części robót Podwykonawcom, Zamawiający żąda
wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (art. 36b ust.1 pzp).
10. Możliwość składania ofert częściowych - przewiduje się składanie ofert na poszczególne części
zamówienia.
10.1 Oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części/maksymalnej liczby części/tylko
jednej części: nie dotyczy
10.2 Zastrzeżenie Zamawiającego do prawa udzielenia łącznie następujących części: nie dotyczy
10.3 Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
Wykonawcy: nie dotyczy
11. Możliwość składania ofert wariantowych - nie przewiduje się.
12. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a pzp: nie dotyczy
13. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu zamówienia podobnego do zamówienia
podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, o którym mowa w art.
67 ust.1 pkt. 6 pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych (odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych), o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy pzp,
stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
§4
Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zrealizuje usługę w terminie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.
§5
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1)posiada aktualny wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Tarnów, zgodnie z
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wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
2018 poz.1454 ze zm.)
3) posiada aktualne zezwolenia na transport odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018, poz.992 ze zm.).
2. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 500 000,00 zł.
3. Zdolności technicznej lub zawodowej:
3.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:
1) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 1 usługę
odbioru odpadów komunalnych 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.
3.2 Zgodnie z art. 22a ust. 1 pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,
lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim skutków
prawnych. W takiej sytuacji Wykonawca 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.
3.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeżeli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 22a ust.4
pzp).
3.4 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
którym mowa w ust. 1, 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:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w siwz (art. 22a
ust. 6 pzp).
3.5 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.
3.6 Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarnie za wykonanie
zamówienia.
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3.7 Wykonawca wykonujący zamówienie przy udziale Podwykonawcy(ów) ponosi pełną
odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie, a powierzenie części zamówienia
Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego
zamówienia.
VI PODSTAWY WYKLUCZENIA:
1.Wykluczeniu podlegać będą:
a. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykażą
braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust.1 pkt. 12-22 pzp.
b. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, złożyli odrębne oferty, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp),
c. Wykonawca, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r, poz. 978, 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.) (art. 24 ust. 5 pkt. 1 pzp),
d. Wykonawca, 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 (art. 24 ust. 5 pkt. 2
ustawy pzp).
e. Wykonawca, 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 pzp, 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 (art. 24 ust. 5 pkt. 8 pzp).
2. W przypadkach określonych w art. 22a pzp, gdy Wykonawca polega na zasobach innych
podmiotów, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 pzp i ust. 5 pzp (art. 22a ust.3 pzp).
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt. 16-20 lub
ust. 5 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. Przepisu 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 (art. 24 ust.8 pzp).
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 pzp, (tj. informacji z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 11 pzp).
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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. z 2015r, 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
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I 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 pzp, 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 - 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 5 do SIWZ –
oryginał,( w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną we własnym imieniu).
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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 zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r, poz. 1454 ze zm.) w zakresie odpadów
objętych przedmiotem zamówienia
2) kserokopia aktualnego zezwolenia na transport odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018r, poz. 992 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 500.000 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 6 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 7 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
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 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;
3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ – oryginał lub
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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 2018 r. poz.
1445) – zgodnie z załącznikiem nr 10 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:
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. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
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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.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w § 11), zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem przez miniPortal (Formularz
do komunikacji) lub dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP.
We wszelkiej komunikacji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawca
posługują się numerem ogłoszenia TAD lub ID postępowania.
2.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: bbardel@gmina.tarnow.pl, urząd@gmina.tarnow.pl
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych , oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w
pkt.2 adres email.
4. Osoby do kontaktu z wykonawcami:
1) zamawiający wyznacza następujące osoby:
a) Bogumiła Bardel – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
el. (+48 14) 688-01-34
b) Anna Tryba- Podinspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju
el. (+48 14) 688-01-60
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§9
Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium dla każdej części zamówienia w
wysokości:
a) dla części I – 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych)
b) dla części II – 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych )
c) dla części III – 15.000 zł (piętnaście tysięcy 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 10.01.2019 r godz. 10.00.
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
ubezpieczeniowej lub poręczeniach, należy złożyć w formie oryginału na Dzienniku Podawczym 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.
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§ 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
1.Wykonawca składa ofertę w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ za pośrednictwem
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez
wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie
danych PDF i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z mini
Portal na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/ .
Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3.Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
4. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi
ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał
składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego dla każdego z nich,
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim
potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawca wypełniając JEDZ, może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi
lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego,
w szczególności z wymaganym formatem (pdf).
5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP
i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
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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 2018 r. poz.1454, ze
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.
7) 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 adres skrzynki EPUAP
/tp1fo1l54b/przetargi w terminie do dnia 10.01.2019 r godz. 10.oo
2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Tarnów, ul.
Krakowska 19, 33-100 Tarnów, piętro II, pok. 207 w dniu 10.01.2019 r . o godzinie 13.00
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
3. Otwarcie ofert jest jawne
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.
§ 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.
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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 –40 %
Poszczególne oferty otrzymują punkty obliczone wg wzoru:
Ad. 1) Punkty za kryterium „cena”:
W x = (C min : C x) x waga kryterium
Gdzie:
Wx
- ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto,
C min - najniższa cena spośród ofert spełniających wymogi specyfikacji,
Cx
- 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 – 20 pkt.
- odbiór odpadów wielkogabarytowych 4 razy w roku – 40 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 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
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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 12 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
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
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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 rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r, 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
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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
Nie dotyczy postępowania.
§ 25
Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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§ 26
Obowiązek informacyjny z RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do
obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe
dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny
wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna,
której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5
RODO.
W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 lub art. 14 ust. 5 RODO, oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np.
przez jego wykreślenie).

Część 3. Szczególne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
§ 27
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 2018 r.
poz. 917, 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”.
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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 ZUSDRA, 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.
§ 28
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.
§ 29
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.
§ 30
Informacje dotyczące standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech
przedmiotu zamówienia
Nie dotyczy
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§ 31
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 11 - opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 12- wzór umowy wraz z załącznikami
załączniki do SIWZ, które wykonawca składa wraz z ofertą:
załącznik nr 1 - formularz oferty
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 (D. U. z 2018 r. poz.1454 ze
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
2018r. poz. 1445)
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