Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin członkowskich
Celowego Związku Gmin SGO5 w latach 2020 – 2022”

Zamówienie o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej
Zamawiającego.

CZĘŚĆ I SIWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
ROZDZIAŁ I SIWZ – INFORMACJE WSTĘPNE

1. Informacja o Zamawiającym
Zamawiającym jest Celowy Związek Gmin SGO5 w Starym Kurowie
Adres:
Biuro Związku SGO5
ul. Kościuszki 77,
66-540 Stare Kurowo
NIP: 2810084633
REGON: 081121433
adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.sgo5.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.wrota.lubuskie.pl/zgsgo5
Adres platformy elektronicznej, za pośrednictwem której prowadzone jest postępowanie:
https://sgo5.logintrade.net/. /zmiana z dnia 24 stycznia 2020 r./
2. Oznaczenie postępowania
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana
dalej „SIWZ”, a którego przedmiotem jest „Zagospodarowanie odpadów komunalnych
pochodzących z terenu gmin członkowskich Celowego Związku Gmin SGO5 w latach 2020 –
2022”, zwane dalej również „Postępowaniem” oznaczone jest znakiem SGO5.271.1.2020.JW
Wykonawca we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinien powołać się na wyżej podane
oznaczenie.
3. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej: „Ustawą” lub „P.z.p.” w trybie przetargu nieograniczonego.
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Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 P.z.p. zastrzega, że najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu Wykonawca, który złożył
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
4. Podstawowe zasady uczestnictwa w Postępowaniu
4.1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają
warunki określone w P.z.p. oraz w SIWZ.
4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4.4. Oferta musi obejmować realizację całości przedmiotu zamówienia. Niedozwolone jest
złożenie oferty obejmującej część zamówienia.
4.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej w rozumieniu art. 2
pkt 7 P.z.p.
4.6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 P.z.p., dotychczasowemu wykonawcy zamówienia, polegającego na powtórzeniu
podobnych usług, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, w zakresie:
4.6.1. zagospodarowania innych niż przewidziane w niniejszym zamówieniu rodzajów (frakcji)
odpadów komunalnych,
4.6.2. zagospodarowania odpadów komunalnych po zakończeniu realizacji niniejszego
zamówienia,
4.6.3. Zamawiający przewiduje, że zamówienia podobne mogą zostać udzielone do łącznej
wartości nie większej niż 30 % wartości zamówienia pierwotnego.
4.6.4. Udzielenie zamówienia podobnego będzie możliwe pod warunkiem, że Zamawiający
będzie posiadał niezbędne środki finansowe, a dotychczasowy Wykonawca realizował
zamówienie podstawowe z należytą starannością.
4.7. Zamawiający informuje, że w związku z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p, przewiduje
możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
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której dokonano wyboru wykonawcy, w formie pisemnej, w przypadku wystąpienia
okoliczności przewidzianych w Części II SIWZ – Wzór umowy.
4.8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty
najkorzystniejszej.
4.9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4.10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 2 P.z.p. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim.
4.11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
5.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
Zakupowej Logintrade.Net (https://sgo5.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html) lub poczty
elektronicznej (biuro@sgo5.pl). Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Platformy
Zakupowej

Logintrade.Net

dostępne

są

pod

adresem:

https://sgo5.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html /zmiana z dnia 24 stycznia 2020 r./
5.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie. /zmiana z dnia 24 stycznia 2020 r./
5.2.1. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej https://sgo5.logintrade.net/
ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności
pozwalających na zadawanie pytań do treści SIWZ oraz komunikację z Zamawiającym w
pozostałych obszarach. /zmiana z dnia 24 stycznia 2020 r./
5.2.2. Oferty oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Środkiem
komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe
złożenie

na

Platformie

dostępnej

pod

adresem

https://sgo5.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz
znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej
przez Wykonawcę jest bezpłatne. /zmiana z dnia 24 stycznia 2020 r./
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5.3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej.
5.4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy Zakupowej
Logintrade.Net jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej. /zmiana z dnia 24 stycznia 2020 r./
5.5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania
i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na Platformy Zakupowej Logintrade.Net. Rejestracja pod
adresem: https://sgo5.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html. /zmiana z dnia 24 stycznia
2020 r./
5.7.1. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu
Platformy Przetargowej. Rekomendowane przeglądarki internetowe: Internet Explorer 8,
Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 31, Mozilla
Firefox 26, Opera 18. /zmiana z dnia 24 stycznia 2020 r./
5.7.2. Pozostałe wymagania techniczne: dostęp do sieci Internet, zainstalowana wtyczka flash
- flash player - dotyczy kupca, obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax,
zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, zainstalowany Acrobat Reader,
zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24
lub nowszy. /zmiana z dnia 24 stycznia 2020 r./
5.7.3. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie, dostępnym pod adresem:
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https://sgo5.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html. oraz Instrukcji dostępnej pod adresem:
https://sgo5.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html /zmiana z dnia 24 stycznia 2020 r./
5.8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
/zmiana z dnia 24 stycznia 2020 r./
5.9. 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. /zmiana z dnia 24 stycznia 2020 r./
5.10. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia są dostępne na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią
załączniki do niniejszej SIWZ. /zmiana z dnia 24 stycznia 2020 r./
ROZDZIAŁ II SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
6.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu,
poniżej wskazanych rodzajów, odpadów komunalnych dostarczonych przez podmiot lub
podmioty odbierający/odbierające przedmiotowo określone odpady z:


nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gmin członkowskich SGO5,



nieruchomości w zabudowie letniskowej lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gmin członkowskich SGO5,

w określonej poniżej ilości, w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż
od 1.04.2020 r.
6.2. Gminami członkowskimi Celowego Związku Gmin SGO5 są:


Strzelce Krajeńskie



Dobiegniew



Zwierzyn



Stare Kurowo

7. Kody CPV określające przedmiot zamówienia
7.1. Kod określający główny przedmiot zamówienia:
90.50.00.00-2-usługi związane z odpadami.
7.2. Kody uzupełniające:
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90.51.00.00-5-usuwanie i obróbka odpadów
90.51.40.00-3-usługi recyklingu odpadów
90.53.30.00-2-usługi gospodarki odpadami
8. Ilekroć Zamawiający posługuje się kodami odpadów, należy przez to rozumieć kody zawarte
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).
9.

Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania następujących frakcji odpadów

komunalnych:


niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem
20 03 01,



bioodpady stanowiące odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20
02 01, 20 01 08,



metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, tj.
odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 02, 15 01 06,



papier i tektura, w tym odpady opakowanie z papieru i tektury, tj. odpady
sklasyfikowane pod kodem 15 01 01,



szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15
01 07,



odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, tj. odpady sklasyfikowane pod
kodem 20 03 07,



zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 01
23, 20 01 35, 20 01 36,



odpady budowlane i rozbiórkowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 17 09 04, 17
01 01



odpady niebezpieczne typu leki, baterie i akumulatory, tj. odpady sklasyfikowane pod
kodami 20 01 31, 20 01 32 oraz 20 01 33,



zużyte opony, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 16 01 03,
6



chemikalia, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 99,



świetlówki, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 21,



odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i
strzykawek, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 99,



tekstylia i odzież, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 01 10, 20 01 11.

10. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych do zagospodarowania na rok wynosi:


7 800 Mg - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane
pod kodem 20 03 01,



450 Mg - bioodpady stanowiące odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod
kodami 20 02 01, 20 01 08,



400 Mg - metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych,

metale

w

tym

odpady opakowaniowe

z

metali,

opakowania

wielomateriałowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 02, 15 01 06,


30 Mg - papier i tektura, w tym odpady opakowanie z papieru i tektury, tj. odpady
sklasyfikowane pod kodem 15 01 01,



220 Mg- szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, tj. odpady sklasyfikowane pod
kodem 15 01 07,



560 Mg - odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, tj. odpady
sklasyfikowane pod kodem 20 03 07,



5 Mg - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami
20 01 23, 20 01 35, 20 01 36,



120 Mg - odpady budowlane i rozbiórkowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 17
09 04, 17 01 01



0,6 Mg - odpady niebezpieczne typu leki, baterie i akumulatory, tj. odpady
sklasyfikowane pod kodami 20 01 31, 20 01 32 oraz 20 01 33,



6,0 Mg - zużyte opony, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 16 01 03,
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0,5 Mg - chemikalia, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 99,



0,1 Mg - świetlówki, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 21,



0,010 Mg - odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i
strzykawek, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 99,



0,5 Mg - tekstylia i odzież, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 01 10, 20 01 11

11. Zagospodarowanie odpadów polega na przetworzeniu odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z
późn. z zm.).
12.1. Wykonawca zobowiązany jest do:
12.1.1. zapewnienia, zgodnego z wymogami ustawy o odpadach zagospodarowania odpadów
w procesach odzysku (R) lub unieszkodliwiania (D),
12.1.2 postępowania z odpadami w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami,
12.1.3. zapewnienia instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych spełniających
standardy technologiczne, zapewniających możliwość osiągnięcia poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których
mowa w art. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
12.1.4. zapewnienia instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zapewniającej
zgodność z zasadą bliskości tj. z przestrzeganiem zasady, zgodnie z którą odpady muszą być
przekazywane, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz
najlepszą dostępną techniką, o której mowa w art. 207 ustawy Prawo ochrony środowiska, lub
technologią, o której mowa w art. 143 tej ustawy, do najbliżej położonych miejsc, w których
mogą być przetworzone,
12.1.5.

zapewnienia

instalacji

posiadających

moce

przerobowe

pozwalające

na

zagospodarowanie ilości odpadów objętych niniejszym zamówieniem oraz wyposażonych w
urządzenia ważące,
12.1.6. zapewnienia zagospodarowanie odpadów w instalacjach wskazanych w ofercie.
Wykonawca może zapewnić zagospodarowanie odpadów we własnych instalacjach lub w
instalacjach innych niż własne, a z którymi będzie miał zawarte umowy na zagospodarowanie
odpadów umożliwiające zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu Związku
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Celowego Gmin SGO5 i które posiadają aktualne, wymagane prawem zezwolenia w zakresie
zagospodarowania poszczególnych kategorii odpadów. W przypadku odpadów, które zgodnie
z prawem mogą być przekazywane do instalacji za pośrednictwem innego podmiotu
zbierającego odpady wymóg posiadania umowy, może zostać spełniony poprzez zawarcie
umowy z podmiotem pośredniczącym w przekazywaniu odpadów do instalacji.
12.1.7.

zapewnienia

zagospodarowania

niesegregowanych

(zmieszanych)

odpadów

komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w instalacji komunalnej wpisanej
na listę, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach zmienionej ustawą z dnia 19
lipca 2019 r. Do czasu utworzenia listy, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach
zmienionej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. zastosowanie mają postanowienia art. 17 ust. 1 i 2
ww. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.,
12.1.8. zapewnienia zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych przekazywanych
sukcesywnie w ilościach zależnych od ilości wytworzonych i odebranych odpadów,
12.1.9. prowadzenia ewidencji odpadów przekazanych do instalacji lub stacji przeładunkowej
(jeżeli Wykonawca zapewnia realizację zamówienia z wykorzystaniem stacji przeładunkowej),
12.1.10. zapewnienia przyjęcia odpadów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach
6:00-21:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-15:00 (zza wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy).
13. Jeżeli Wykonawca zamierza realizować zamówienie z wykorzystaniem stacji
przeładunkowej obowiązany jest uwzględnić stosowny koszt w zaoferowanej cenie ofertowej
za zagospodarowanie odpadów komunalnych, jak również zamieścić informacje identyfikujące
frakcje (rodzaje) odpadów, które Zamawiający będzie uprawniony przekazywać do stacji
przeładunkowej jak również zamieścić informacje identyfikujące stacje przeładunkową w
ofercie (zgodnie ze wzorem wskazanym w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ). Wymogi dotyczące przekazywania odpadów do instalacji komunalnej stosuje się
odpowiednio do przekazywania odpadów do stacji przeładunkowej.
14. Odpady komunalne w celu ich zagospodarowania będą przekazywane sukcesywnie w
ilościach zależnych od ilości odpadów wytworzonych na terenie gmin będących członkami
Celowego Związku Gmin SGO5 i odebranych przez podmiot świadczący usługę/ podmioty
świadczące usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Celowego Związku Gmin SGO5
(aktualnie obszar podzielono na 3 sektory), do instalacji wskazanej przez Wykonawcę w ofercie
lub stacji przeładunkowej (jeżeli Wykonawca zapewnia, w zaoferowanej cenie ofertowej za
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zagospodarowanie danego rodzaju odpadów, Zamawiającemu możliwość przekazania
odpadów do stacji przeładunkowej).
15. Odpady podlegające obowiązkowi zagospodarowania w instalacji komunalnej mogą zostać
zagospodarowane wyłącznie w instalacji komunalnej.
16. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne muszą zostać zagospodarowanie w
instalacji komunalnej, wskazanej w ofercie, zza wyjątkiem sytuacji dla, których w sposób
wyraźny przewidziano wyłączenie tego obowiązku.
17. Jeżeli instalacja wskazana w ofercie nie będzie przyjmować odpadów, Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić przyjęcie odpadów w innej instalacji, na swój koszt i własnym
staraniem, jak również pokryć koszt wynikający z konieczności przekazania odpadów do innej
instalacji, w szczególności koszt transportu odpadów komunalnych do wyznaczonej przez
Wykonawcę instalacji, w wysokości różnicy kosztu transportu odpadów komunalnych do
instalacji wskazanej w ofercie a kosztu transportu odpadów do wskazanej przez Wykonawcę
instalacji, zza wyjątkiem sytuacji w której Wykonawca samodzielnie zapewni transport
odpadów komunalnych przywiezionych do instalacji wskazanej w ofercie, do innej instalacji.
18. Wykonawca powiadomi podmiot, który będzie dostarczał odpady objęte niniejszym
zamówieniem do wskazanej przez Wykonawcę instalacji w celu ich zagospodarowania, jak
również Zamawiającego, o każdej sytuacji uniemożliwiającej przekazanie odpadów do
instalacji wskazanej w ofercie. Dane kontaktowe podmiotu przekazującego odpady zostaną
przekazane przez Zamawiającego i będą przez niego aktualizowane.
19. Powiadomienie o którym mowa w pkt 18 nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin
od powzięcia informacji o zaistnieniu stanu niemożliwości przekazania odpadów do instalacji
wskazanej w ofercie. Jeżeli sytuacja o której mowa w poprzednim zdaniu dotyczy wszystkich
instalacji przeznaczonych do zagospodarowania określonego rodzaju odpadów Wykonawca
wraz z informacją zobowiązany jest wskazać instalację w której Wykonawca zapewnił
przyjęcie odpadów.
20. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany instalacji do zagospodarowania odpadów
wskazanej przez Wykonawcę w ofercie, jeżeli zmiana taka będzie konieczna ze względu na
obiektywnie zaistniałe okoliczności, np. awaria instalacji pod warunkiem akceptacji nowej
instalacji przez Zamawiającego i na warunkach z nim uzgodnionych. Przekazanie odpadów do
innej instalacji nie może powodować zwiększenia kosztów dla Zamawiającego, w tym również
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wynikających z konieczności transportu odpadów do innej instalacji niż wskazana w ofercie.
Ewentualne dodatkowe koszty zobowiązany jest pokryć Wykonawca.
21. Tymczasowa zmiana instalacji, tj. zmiana której skutkiem jest przekazywanie odpadów w
celu ich zagospodarowania w okresie nie dłuższym niż 14 dni liczonym od dnia przekazania
odpadów do innej instalacji niż wskazana w ofercie, może nastąpić za uprzednią zgodą
Zamawiającego i nie wymaga zmiany umowy. Wykonawca wraz z wnioskiem o tymczasową
zmianę instalacji zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu umowę gwarantującą przyjęcie
odpadów komunalnych na wskazaną instalację (wzór/projekt umowy nie spełnia
przewidzianego wymogu) oraz kopię wymaganego prawem zezwolenia na zagospodarowanie
określonego rodzaju odpadów. Przekazanie odpadów do innej instalacji nie może powodować
zwiększenia kosztów dla Zamawiającego, w tym również wynikających z konieczności
transportu odpadów do innej instalacji niż wskazana w ofercie. Ewentualne dodatkowe koszty
zobowiązany jest pokryć Wykonawca.
22. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie odpadów:
22.1.

dokumentami

wymaganymi

obowiązującymi

przepisami

prawa,

w

zakresie

przyjmowania określonej frakcji odpadów komunalnych,
22.2. kwitem wagowym z wagi znajdującej się na terenie instalacji zagospodarowania
odpadów. Kwit wagowy powinien zawierać między innymi datę, godzinę wjazdu i wyjazdu
pojazdu, nr rejestracyjny pojazdu, rodzaj dostarczonych odpadów, wagę brutto, wagę tarę, wagę
netto, nr kwitu wagowego.
23. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni,
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:
23.1. kopię dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów,
23.2. kopię kwitu wagowego.
24. Wykonawca przyjmując odpady komunalne zobowiązany jest do zweryfikowania czy
dostarczone odpady odpowiadają sposobowi ich zakwalifikowania przez Zamawiającego (np.
jako określona frakcja zbierana selektywnie).
24.1.

Wykonawca

nie

jest

uprawniony

do

obciążania

Zamawiającego

kosztami

niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania obowiązku o którym mowa w pkt 24, w tym
zrealizowania go później niż w momencie przyjmowania odpadów komunalnych.
24.2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz podmiot
dostarczający odpady komunalne w celu zagospodarowania o każdym przypadku dokonania
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zmiany kwalifikacji odpadów dostarczonych przez Zamawiającego (w tym podmioty działające
na jego rzecz – operatora odbioru odpadów komunalnych) a przyjętych przez Wykonawcę (w
tym podmiot przyjmujący odpady komunalne w celu zagospodarowania na rzecz Wykonawcy)
względem sposobu zakwalifikowania ich przez Zamawiającego (np. przyjęciu odpadów
dostarczonych jako zebrane selektywnie, jako niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych.
24.3. Wykonawca realizując obowiązek o którym mowa w pkt 24.2. obowiązany jest uzasadnić
oraz udokumentować przyczyny zmiany kwalifikacji odpadów, w sposób niebudzący
wątpliwości, że zmiana kwalifikacji odpadów jest zasadna.
24.4. Niezrealizowanie obowiązku o którym mowa w pkt 24.2. lub 24.3. SIWZ, stanowi
okoliczność uniemożliwiającą obciążenie Zamawiającego kosztami wynikającymi z odmiennej
kwalifikacji odpadów przez Wykonawcę.
24.5. Zamawiający jest uprawniony do zakwestionowania zmiany kwalifikacji odpadów
dokonanej przez Wykonawcę.
25. Zgodnie z art. 29 ust. 3a P.z.p. zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę, przez Wykonawcę lub podwykonawcę operatorów realizujących niniejsze zamówienie.
26. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na warunkach określonych umową,
której wzór stanowi Część II SIWZ – Wzór umowy.

ROZDZIAŁ III SIWZ – OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

27. Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania przez okres 24 miesięcy. Termin
realizacji zamówienia tj. zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem zamówienia, od
dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od dnia 1.04.2020 r.

ROZDZIAŁ IV SIWZ – KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI WYKONAWCÓW

28. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 30 SIWZ.
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29. Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą
przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 P.z.p., zza wyjątkiem sytuacji o której mowa
w art. 24 ust. 9 P.z.p.
30. W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
Postępowaniu dotyczące:
30.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenie określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
30.1.1. posiadający zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi będącymi przedmiotem zamówienia,
30.1.2. posiadający wpis do rejestru podmiotów prowadzących produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w wart. 49 ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm), o ile obowiązek taki
wynika z przepisów wskazanej ustawy lub przepisów odrębnych.
30.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 500 000,00 zł
(słownie: pięćset tysięcy złotych 0/00).

RODZIAŁ V SIWZ – OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE W
POSTĘPOWANIU

31. Zamawiający wymaga złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:
31.1. dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzającego, że
oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w
przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę, niż umocowana w dokumentu
rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej),
31.2. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) o treści zgodnej z
Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia
2016 r. ustanawiającego standardowy formularz.
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31.2.1. JEDZ obejmuje oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, że odpowiednia podstawa
wykluczenia nie ma zastosowania lub, że odpowiednie kryterium kwalifikacji (warunek udziału
w postępowaniu) jest spełnione, a także zawiera istotne informacje wymagane przez
Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
31.2.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców ale nie wymaga przedstawienia formularza JEDZ przez podwykonawców, na
których zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu.
31.2.3. Formularz JEDZ wypełnia i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Wykonawca.
31.2.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców odrębny
formularz JEDZ wypełnia i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (każdy członek konsorcjum/wspólnik
spółki cywilnej).
31.2.5. W przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w
jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowania, składa
także formularz JEDZ dotyczący tych podmiotów.
31.2.6. W przypadku, gdy formularz JEDZ jest podpisywany przez pełnomocnika, należy
złożyć oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
kopię poświadczoną notarialnie/odpis z elektronicznym poświadczeniem zgodności
opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.
31.2.7. Wypełnienie JEDZ powinno nastąpić w sposób tworzący dokument elektroniczny.
Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD, lub innych dostępnych narzędzi lub
oprogramowania,

które

umożliwiają

wypełnienie

JEDZ

i

utworzenie

dokumentu

elektronicznego. Zamawiający zaleca stosowanie formatu .pdf, .doc, .docx.
31.2.8. Po stworzeniu lub wygenerowaniu dokumentu elektronicznego JEDZ, należy opatrzyć
go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz złożyć wraz z ofertą.
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31.2.9. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na
wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 P.z.p.
32. W terminie 3 dni od dnia publikacji przez Zamawiającego w trybie art. 86 ust. 5 P.z.p.
informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 P.z.p. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
33. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca na
wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przekazać:
33.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 P.z.p., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
33.2 oświadczenie 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 – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
33.3. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ.
34. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przekazać:
34.1. dokument potwierdzający posiadane zezwolenia właściwego organu na prowadzenie
działalności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi będącymi przedmiotem
zamówienia,
34.2. dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w wart. 49
ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm), o
ile obowiązek taki wynika z przepisów wskazanej ustawy lub przepisów odrębnych,
34.3.

dokument

potwierdzający

posiadanie

przez

Wykonawcę

ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
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zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 500 000 zł (słownie: pięćset
tysięcy złotych 00/00),
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dot. sytuacji
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku
udziału w postępowaniu.
35. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów, o których mowa w pkt. 33-34 SIWZ z uwzględnieniem pkt. 36 SIWZ.
36. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 33.1. SIWZ składa 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 P.z.p.,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
37. 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 pkt. 36 SIWZ, 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. Terminy określone w pkt. 36 SIWZ stosuje się odpowiednio.
38. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w 33.1. SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 36 SIWZ, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 P.z.p. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
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zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Termin określony w pkt. 36 SIWZ stosuje się odpowiednio.

RODZIAŁ VI SIWZ – OFERTA WSPÓLNA

39. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki cywilne)
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
40. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopia
potwierdzona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza
powinien/powinna być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie
postępowania, którego dotyczy i zakresu umocowania pełnomocnika.
41. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki
cywilne/konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności
wskazanych w pkt 29 SIWZ.
42. Oświadczenia lub formularze sporządzone zgodnie z załączonymi do SIWZ wzorami, w
tym oświadczenia, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców pełnomocnik lub
wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu
Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
43. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
44. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający
będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

RODZIAŁ VII SIWZ – WADIUM

45. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
kwocie: 285 000,00 złotych.
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46. Wadium może zostać wniesione w następujących formach:
46.1. w pieniądzu,
46.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
46.3. w gwarancjach bankowych,
46.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
46.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 poz. 110 z późn. zm.).
47. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy:
07 8362 0005 0260 7038 2000 0050
Wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za skutecznie wniesione w przypadku uznania jej
wpływu na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
48. W przypadku wnoszenia wadium w jednej z form wymienionych w pkt 46.2.- 46.5. SIWZ,
do oferty należy dołączyć oryginalny dokument gwarancji/poręczenia, którego beneficjentem
musi być Celowy Związek Gmin SGO5.
49. Poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46
ust. 4a oraz art. 46 ust. 1, 2, 3 P.z.p., oraz muszą gwarantować wypłatę należności w sposób
nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno
obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

ROZDZIAŁ VII SIWZ – PRZYGOTOWANIE OFERTY

50. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca składa ofertę wraz z
wymaganymi

dokumentami

za

pośrednictwem

Platformy

pod

adresem

https://sgo5.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Środkiem komunikacji elektronicznej,
służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie
dostępnej pod adresem https://sgo5.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu
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oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. /zmiana z
dnia 24 stycznia 2020 r./
51. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę, jest dostępny w
systemie miniPortal, na stronie odpowiadającej identyfikatorowi postępowania. /zmiana z
dnia 24 stycznia 2020 r./
52. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
(w formacie danych zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych - przy czym zamawiający zaleca użycie formatu .pdf) i
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania

oferty

opisany

został

w

Regulaminie

dostępnym

pod

adresem:

https://sgo5.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html. /zmiana z dnia 24 stycznia 2020 r./
53. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), zgodnie z
reprezentacją, wynikającą z treści dokumentów określających status prawny wykonawcy lub z
treści udzielonego pełnomocnictwa. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik
do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub kopia poświadczona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym notariusza, zawierający w szczególności wskazanie postępowania, którego
dotyczy i zakresu jego umocowania. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy upoważnienie osób
podpisujących pełnomocnictwa nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,
Wykonawca udowodni upoważnienie tych osób w szczególności przedstawiając stosowne
pełnomocnictwa.
54. 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).
Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji, o których mowa w
art. 86 ust. 4 ustawy P.z.p.
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55. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do
jednego pliku archiwum (ZIP).
56. Wszelkie dokumenty złożone wraz z ofertą w innym języku niż język polski, muszą być
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
57. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu.

ROZDZIAŁ VIII SIWZ – CENA OFERTY

58. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty
ceny jednostkowej za zagospodarowanie 1 Mg, następujących rodzajów odpadów:


niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem
20 03 01,



odpady biodegradowalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 02 01, 20 01 08,



metale i tworzywa sztucznej, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, tj.
odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 06, 15 01 02



papier i tektura, w tym odpady opakowanie z papieru i tektury, tj. odpady
sklasyfikowane pod kodem 15 01 01,



szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15
01 07,



odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, tj. odpady sklasyfikowane pod
kodem 20 03 07,



zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 01
23, 20 01 35, 20 01 36,



odpady budowlane i rozbiórkowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 17 09 04, 17
01 01



odpady niebezpieczne typu leki, baterie i akumulatory, tj. odpady sklasyfikowane pod
kodami 20 01 31, 20 01 32 oraz 20 01 33,



zużyte opony, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 16 01 03,
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chemikalia, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 99,



świetlówki, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 21,



odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i
strzykawek, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 99,



tekstylia i odzież, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 01 10, 20 01 11.

W przypadku zaoferowania zagospodarowania konkretnej frakcji odpadów komunalnych w
dwóch lub więcej instalacjach Wykonawca zobowiązany jest podać jedną cenę za
zagospodarowanie odpadów (1 Mg danej frakcji odpadu). Zamawiający obowiązany będzie do
zapłaty Wykonawcy wskazanej ceny jednostkowej, niezależnie od tego do której instalacji
zostaną przekazane odpady. Wykonawca w ofercie wskazuje maksymalną ilość odpadów danej
frakcji, którą rocznie Zamawiający może przekazać do danej instalacji wg. własnego wyboru,
nie przekraczając maksymalnej ilości odpadów, które mogą zostać przekazane do danej
instalacji.

Powyższe

postanowienia

znajdują

odpowiednie

zastosowanie

do

stacji

przeładunkowej/ stacji przeładunkowych.
59. Zaoferowane ceny jednostkowe będą podlegać mnożeniu przez szacunkową ilość odpadów
(danego rodzaju odpadów) stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, ustanawiając
cenę sumaryczną (maksymalną wartość nominalną zobowiązania Zamawiającego). Cenę
sumaryczną należy podać za pomocą cyfr i słownie.
60. W ofercie należy podać cenę jednostkową netto, wartość podatku VAT, cenę jednostkową
brutto, ceną łączną netto, łączną wartość podatku VAT oraz cenę łączną brutto. Oferowana cena
winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia. Cena powinna być podana za pomocą cyfr.
61. Poszczególne ceny jednostkowe jak i całkowita wartość powinny być wyrażone w złotych
polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1373 ze zm.) oraz
zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. 1994 r. nr 84 poz.
386 ze zm.).
62. Wskazane w ofercie ceny stanowić będą podstawę oceny ofert oraz ustalenia wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach określonych w § 6 Części II SIWZ – Wzór
umowy.
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63. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż
złoty polski.
64. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego
obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ IX SIWZ – ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY

65. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji dostępnej pod adresem:
https://sgo5.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html. /zmiana z dnia 24 stycznia 2020 r./
66. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
67. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

ROZDZIAŁ X SIWZ – ZWIĄZANIE OFERTĄ

68. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
69. 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.
70. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego
wadium na przedłużony okres związania ofertą.
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71. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ XI SIWZ – SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT, BADANIE OFERT

72. Ofertę należy złożyć z zachowaniem formy elektronicznej, za pośrednictwem Platformy
pod adresem https://sgo5.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html nie później niż do dnia 18
lutego 2020 r., do godziny 10:00 . /zmiana z dnia 24 stycznia 2020 r./
73. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lutego 2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.
74. Otwarcie ofert jest jawne. /zmiana z dnia 24 stycznia 2020 r./
75. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
informacje dotyczące:
75.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
75.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
75.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
76. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert zażądać od Wykonawców udzielenia
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, na zasadach określonych w P.z.p.
77. Zamawiający, na zasadach określonych w P.z.p., poprawi w ofercie oczywiste omyłki
pisarskie, omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
78. Jeżeli zaoferowana w ofercie cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się
rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się o
udzielenie wyjaśnień, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 90 P.z.p.
23

ROZDZIAŁ XII SIWZ – KRYTERIA OCENY OFERT

79. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny
ofert:
79.1. cena zagospodarowania odpadów (C) – 60 pkt,
79.2. koszt transportu odpadów (K) – 40 pkt:
80. Obliczenie ceny (C) zagospodarowania odpadów nastąpi w oparciu o podaną w ofercie
cenę łączną zagospodarowania odpadów przewidzianych niniejszym zamówieniem (sumy cen
jednostkowych za zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów pomnożonych przez
szacunkową ilość odpadów danej frakcji, które podlegają zagospodarowaniu w ramach
niniejszego zamówienia)
W oparciu o cenę łączną nastąpi ocena ofert z wykorzystaniem następującego wzoru:

C

- liczba punktów, jaką uzyskała oferta badana w

kryterium „cena zagospodarowania odpadów”
𝑪 =

𝑪 łą𝒄𝒛𝒏𝒂 𝒎𝒊𝒏
𝒙 𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒌𝒕
𝑪 łą𝒄𝒛𝒏𝒂 𝒃

C łączna min - cena łączna realizacji zamówienia przy przyjęciu
oferty z najniższą ceną łączną
C łączną b - cena łączna realizacji zamówienia przy przyjęciu
ofert z badaną ceną łączną

81. Obliczenie kosztu transportu odpadów (K) nastąpi w oparciu o podane w ofercie (wykazie
instalacji) adresy instalacji przeznaczonych do zagospodarowania poszczególnych frakcji
odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest
również wskazać odległość pomiędzy instalacją a Celowym Związkiem Gmin SGO5
(aktualnym adresem siedziby Związku) – liczoną w linii prostej. Zamawiający jest uprawniony
do weryfikacji wskazanej przez Wykonawcę odległości.
82. W oparciu o wykaz instalacji nastąpi ocena ofert z wykorzystaniem następującego wzoru:
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Ktrans = (TF1 x C kmF1 x M Fmax1 ) + ([TF2 x C kmF2 x M Fmax2) + … + (TFx x C kmFx x M Fmax(X))
gdzie:
Ktrans – koszt transportu odpadów komunalnych z terenu Celowego Związku Gmin SGO5 do
instalacji wskazanych przez Wykonawcę w ofercie
W przypadku wskazania w ofercie kilku instalacji do zagospodarowania tej samej frakcji
odpadów, koszt transportu zostanie ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną odległości
pomiędzy Celowym Związek Gmin SGO5 a wskazanymi w ofercie instalacjami.
Jeżeli Wykonawca oferuje realizację zamówienia z wykorzystaniem stacji przeładunkowej, przy
jednoczesnym zagwarantowaniu ponoszenia kosztów transportu odpadów z stacji do instalacji
zagospodarowującej

odpady

(zamawiającego

obciąża

koszt

transportu

do

stacji

przeładunkowej) Zamawiający:
1. jeżeli Wykonawca zagwarantuje możliwość przekazywania całości strumienia danej
frakcji odpadów do stacji przeładunkowej/ stacji przeładunkowych, Zamawiający
uwzględni wyłącznie odległość pomiędzy Celowym Związkiem Gmin SGO5 a stacją
przeładunkową/stacjami przeładunkowymi (w ramach danej frakcji). W przypadku
wskazania dwóch lub więcej stacji przeładunkowych, koszt transportu zostanie ustalony
w oparciu o średnią arytmetyczną odległości pomiędzy Celowym Związek Gmin SGO5
(aktualnym adresem siedziby Związku) a wskazanymi w ofercie stacjami
przeładunkowymi,,
2. jeżeli Wykonawca nie zagwarantuje możliwości przekazywania całości strumienia
danej frakcji odpadów do stacji przeładunkowej/stacji przeładunkowych, Zamawiający
uzna stację przeładunkową/stacje przeładunkowe za jedną z instalacji do której
przekazywane będą odpady komunalnej (w ramach danej frakcji). Koszt transportu
zostanie ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną odległości pomiędzy Celowym
Związek Gmin SGO5 (aktualnym adresem siedziby Związku) a wskazanymi w ofercie
instalacjami i stacją przeładunkową/stacjami przeładunkowymi),
F1, F2, F(x) – kolejne frakcje odpadów podlegająca zagospodarowaniu w ramach niniejszego
zamówienia. Frakcje odpadów zostały wymienione w pkt 9 SIWZ
TF1, TF2, TF(x) – odległość pomiędzy Celowym Związkiem Gmin SGO5 (aktualnym adresem
siedziby Związku) a instalacją przeznaczoną do zagospodarowania określonej frakcji odpadów
(F) / średnia arytmetyczna odległości pomiędzy Celowym Związkiem Gmin SGO5 (aktualnym
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adresem siedziby Związku) a instalacjami przeznaczonymi do zagospodarowania określonej
frakcji odpadów (F). Frakcje odpadów zostały wymienione w pkt 9 SIWZ
C kmF – średnia cena przewozu 1 Mg odpadów na odległość 1 km, wynosząca 5 zł
M Fmax1, M Fmax2, M Fmax(x) – szacunkowa masa odpadów określonej frakcji odpadów (F1, F2, F(x))
W oparciu o powyższe nastąpi ocena ofert z wykorzystaniem następującego wzoru:

K

- liczba punktów, jaką uzyskała oferta badana w

kryterium „koszt transportu odpadów”
K

trans min

- koszt realizacji zamówienia przy przyjęciu oferty z

najniższym kosztem transportu odpadów komunalnych z terenu
𝑲 =

𝑲 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔 𝒎𝒊𝒏
𝒙 𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒌𝒕
𝑲 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔 𝒃

Celowego Związku Gmin SGO5 do instalacji wskazanych przez
Wykonawcę w ofercie
K trans b - koszt realizacji zamówienia przy przyjęciu ofert z
badanym kosztem transportu odpadów komunalnych z terenu
Celowego Związku Gmin SGO5 do instalacji wskazanych
przez Wykonawcę w ofercie

83. Przyznana ofercie ilość punktów stanowić będzie sumę, S = C + K (łączna punktacja oferty)
84. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę
punktów.

ROZDZIAŁ XIII SIWZ – ZAWARCIE UMOWY

85. Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą Zamawiający uzgodni termin
i miejsce

podpisania

umowy.

Trzykrotne,

nieusprawiedliwione

przez

Wykonawcę,

niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy, uznaje się za uchylanie od
zawarcia umowy.
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86. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany
najpóźniej w dniu podpisania umowy do przekazania Zamawiającemu:
86.1. listy osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym oraz przekazywania i odbioru
dokumentów związanych z realizacją umowy,
86.2. dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
86.3. pełnomocnictwa osoby reprezentującej wykonawcę przy podpisywaniu umowy - o ile nie
będzie ono wynikać z pełnomocnictwa załączonego do oferty,
86.4. oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem umowy regulującej
współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - w przypadku, gdy
wybrano ofertę złożoną przez takich Wykonawców,
87. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający
będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
ROZDZIAŁ XIV SIWZ – ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY

88. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 10% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego
wynikającego z umowy.
89. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
90. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
formach, przewidzianych w art. 148 ust. 1 P.z.p.
91. Zamawiający wymaga, aby w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną (np.
konsorcja, spółki cywilne) dokument zabezpieczenia, składany był wspólnie, tzn. w
dokumencie zabezpieczenia muszą być wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie
występujący o udzielenie zamówienia publicznego.
92. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa
w art. 148 ust. 2 P.z.p.
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93. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy zamawiającego, określony w SIWZ na potrzeby wnoszenia wadium.
94. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
95. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
96. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego
wykonania umowy przez cały okres jej obowiązywania. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu
jest wnoszone na cały okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zabezpieczenia
wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia
ważności lub wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku
przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. W przypadku nieprzedłużenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający
dokona zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
97. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy zgodnie z
zasadami określonymi w art. 151 P.z.p.

ROZDZIAŁ XV SIWZ – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

98. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
99. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed
upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
do składania ofert.
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100. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa
w poprzednim punkcie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
101. Zamawiający przekaże jednocześnie treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, bez
ujawniania źródła zapytania oraz opublikuje treść pytań i odpowiedzi na swojej stronie
internetowej.
102. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ z zastrzeżeniem treści art. 38 ust. 4a P.z.p.
103. Zamawiający opublikuje treść pytań i odpowiedzi na swojej stronie internetowej. W
tożsamej formie nastąpi publikowanie ewentualnych zmian treści SIWZ o których mowa w
poprzednim punkcie.
104. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiający przedłuży termin składania ofert i opublikuje informację o zmianie terminu
na swojej stronie internetowej.
105. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w
celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informacja o terminie zebrania
zostanie zamieszczona także na stronie internetowej, na której została opublikowana SIWZ.
Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie
treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań.
106. Środki ochrony prawnej przysługują podmiotom, wskazanym w art. 179 P.z.p.
107. 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.
108. 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.
109. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w
postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
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przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
110. 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, że 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.
111. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 P.z.p.
112. 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. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, zamawiający
powtarza czynność lub dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.
113. Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
113.1. w celu prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przetwarzane będą dane osobowe na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
113.2. administratorem danych osobowych wykonawcy jest Celowy Związek Gmin SGO5
113.3. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Celowym Związku Gmin SGO5
możliwy jest pod adresem: iod@starekurowo.pl p. Agnieszka Demichowicz
113.4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 P.z.p.,
113.5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 P.z.p., przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
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113.6. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach P.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z P.z.p.;
113.7. w odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
114. Wykonawca udostępniający swoje dane posiada:


na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;



na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania danych osobowych, z tym że
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z P.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników;



na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego;



prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy
RODO;

115. Osobie udostępniającej swoje dane nie przysługuje:


w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;



prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;



na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO;

116. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych
osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,
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zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
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CZEŚĆ II SIWZ – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr .......................
zawarta w dniu .................................... pomiędzy:

Celowym Związkiem Gmin SGO5 w Starym Kurowie adres do korespondencji: Biuro
Związku ul. Kościuszki 77, 66-540 Stare Kurowo, legitymującym się NIP: 2810084633,
REGON: 081121433, w imieniu, którego działają:
1. Karol Golec – Przewodniczącego Związku
2. Anna Szanderska – Główny Księgowy
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
...........................................................................................
wpisanym do ..........................................................................................., w imieniu
którego/której działają:
1. ......................................................
2. ......................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.
U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami), zwanej dalej również „ustawą” lub „P.z.p.”, w trybie
przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

Osobą odpowiedzialna za kontakt w trakcie realizacji Umowy ze strony Zamawiającego jest
Pan/Pani ............................
tel. ............................, e-mail: ............................ w zastępstwie Pan/Pani .................,
tel. ......................, e-mail .................
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Osobą odpowiedzialna za kontakt w trakcie realizacji Umowy ze strony Wykonawcy jest
Pan/Pani ............................
tel. ............................, e-mail: ............................ w zastępstwie Pan/Pani .................,
tel. ......................, e-mail .................
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu, poniżej
wskazanych rodzajów, odpadów komunalnych dostarczonych przez podmiot lub podmioty
odbierający/odbierające przedmiotowo określone odpady z terenu Celowego Związku Gmin
SGO5:


nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gmin członkowskich SGO5,



nieruchomości w zabudowie letniskowej lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gmin członkowskich SGO5,

w określonej poniżej ilości, w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż
od 1.04.2020 r. - zgodnie z wymogami niniejszej umowy, wymogami określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do umowy oraz
cenami określonymi w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania następujących frakcji odpadów
komunalnych:


niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem
20 03 01,



bioodpady stanowiące odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20
02 01, 20 01 08,



metale i tworzywa sztucznej, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, tj.
odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 06, 15 01 02



papier i tektura, w tym odpady opakowanie z papieru i tektury, tj. odpady
sklasyfikowane pod kodem 15 01 01,



szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15
01 07,
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odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, tj. odpady sklasyfikowane pod
kodem 20 03 07,



zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 01
23, 20 01 35, 20 01 36,



odpady budowlane i rozbiórkowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 17 09 04, 17
01 01



odpady niebezpieczne typu leki, baterie i akumulatory, tj. odpady sklasyfikowane pod
kodami 20 01 31, 20 01 32 oraz 20 01 33,



zużyte opony, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 16 01 03,



chemikalia, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 99,



świetlówki, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 21,



odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i
strzykawek, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 99,



tekstylia i odzież, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 01 10, 20 01 11.

3. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych do zagospodarowania na rok wynosi:


7 800 Mg - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,



450 Mg – bioodpady stanowiące odpady komunalne



400 Mg - metale i tworzywa sztucznej, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych,

metale

w

tym

odpady opakowaniowe

z

metali,

opakowania

wielomateriałowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 02, 15 01 06,


30 Mg - papier i tektura, w tym odpady opakowanie z papieru i tektury, tj. odpady
sklasyfikowane pod kodem 15 01 01,



220 Mg- szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, tj. odpady sklasyfikowane pod
kodem 15 01 07,



560 Mg - odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, tj. odpady
sklasyfikowane pod kodem 20 03 07,



5 Mg - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami
20 01 23, 20 01 35, 20 01 36,
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120 Mg - odpady budowlane i rozbiórkowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 17
09 04, 17 01 01



0,6 Mg - odpady niebezpieczne typu leki, baterie i akumulatory, tj. odpady
sklasyfikowane pod kodami 20 01 31, 20 01 32 oraz 20 01 33,



6,0 Mg - zużyte opony, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 16 01 03,



0,5 Mg - chemikalia, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 99,



0,1 Mg - świetlówki, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 21,



0,010 Mg - odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i
strzykawek, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 99,



0,5 Mg - tekstylia i odzież, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 01 10, 20 01 11

4. Odpady komunalne w celu ich zagospodarowania będą przekazywane sukcesywnie w
ilościach zależnych od ilości odpadów wytworzonych na terenie gmin członkowski Celowego
Związku Gmin SGO5 i odebranych przez podmiot świadczący usługę/ usługi odbioru odpadów
komunalnych z ww. terenu.
5. Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi przy zachowaniu najwyższej staranności zgodnie
z przepisami prawa i warunkami zawartymi w ofercie na podstawie, której zawarta została
niniejsza umowa.
6. Wykonawca, przez cały okres realizacji Umowy, zobowiązany jest do posiadania uprawnień,
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, zobowiązany
jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień niezbędnych do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. W przypadku gdy Wykonawca realizuje Umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie
wymagającym posiadania stosownych uprawnień postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio.
§2
Termin i podstawowe warunki realizacji umowy

36

1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez okres 24 miesięcy, z zastrzeżeniem, że
termin realizacji zamówienia tj. zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem nie
nastąpi przed 1.04.2020 r.
2. W przypadku, gdy kwota łącznego wynagrodzenia określona w § 6 ust. 1 Umowy zostanie
w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Umowa
wygasa w zakresie przewidzianego nią obowiązku zagospodarowania odpadów komunalnych
przez Wykonawcę.
3. Wykonawca odpowiada w szczególności za:
1) zapewnienie, zgodnego z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz ustawy o odpadach:
a) zagospodarowania odpadów w procesach odzysku lub unieszkodliwiania,
b) postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,
c) prowadzenia ewidencji odpadów przekazanych do instalacji,
2) posiadanie stosownych uprawnień, w tym decyzji i zezwoleń wymaganych dla
prawidłowego wykonywania Umowy,
3) informowanie o sposobie postępowania w przypadku odmowy przyjęcia odpadów przez
instalację wskazaną przez Wykonawcę w ofercie,
4) sporządzenia raportów rocznych,
5) zapewnienie Zamawiającemu prawa do wglądu w oryginały dokumentów lub kopii
dokumentów dotyczących świadczenia usługi zagospodarowania odpadów przez Wykonawcę
lub podwykonawcę oraz udzielania Zamawiającemu informacji dotyczących realizacji
przedmiotu Umowy.
4. Miejscem świadczenia usługi są instalacje wskazane przez Wykonawcę w ofercie. W
przypadku wskazania w ofercie alternatywnych instalacji do zagospodarowywania tego samego
rodzaju (frakcji) odpadów, Zamawiający jest uprawniony do przekazania odpadów do każdej z
wskazanych w ofercie instalacji, do wyczerpania maksymalnej ilości przewidzianej dla danej
instalacji. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w ofercie stacji przeładunkowej,
Zamawiający jest uprawniony przekazywać odpady (określone rodzaje) do stacji
przeładunkowej w ilości wskazanej w ofercie. Postanowienia dotyczące instalacji stosuje się
odpowiednio do stacji przeładunkowej.
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O niemożliwości, w tym czasowej, przekazywania odpadów do wskazanej w ofercie instalacji
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, niezwłocznie, nie później niż w
czasie 24 godzin od momentu powzięcia wiadomości o nieprzyjmowaniu przez instalację
odpadów.
5. Odpady podlegające obowiązkowi zagospodarowania w instalacji komunalnej mogą zostać
zagospodarowane wyłącznie w instalacji komunalnej. Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne muszą zostać zagospodarowanie w instalacji komunalnej wskazanej w ofercie, za
wyjątkiem sytuacji dla, których w sposób wyraźny przewidziano wyłączenie tego obowiązku.
6. Wykonawca zapewni realizację zamówienia w zakresie niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych przy użyciu instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów objętych
przedmiotem zamówienia, wskazanej na liście, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt. 1 ustawy o
odpadach zmienionej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej ustawą z dnia 19 lipca 2019
r.
7. Do czasu utworzenia listy, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt.1 ustawy o odpadach,
zmienionej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. zastosowanie mają postanowienia art. 17 ust. 1 i 2
ww. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
§3
Podstawowe obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą w celu realizacji umowy.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz podmiotów uprawnionych do kierowania
odpadów do instalacji oraz wykaz pojazdów uprawnionych do dostarczania odpadów do
instalacji. Weryfikacja zgodności pojazdów dostarczających odpady z wykazem jest
obowiązkiem Wykonawcy. Przyjęcie do zagospodarowania odpadów dostarczonych pojazdem
nieuprawnionym nie stanowi podstawy do zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia
wynikającego z niniejszej umowy.
3. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić aktualność wykazu podmiotów oraz pojazdów jak
również wskazania daty od której ewentualne aktualizacje obowiązują. W sytuacjach
awaryjnych oraz niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego, dopuszcza się
potwierdzenie danego pojazdu drogą e-mail bez uprzedniej aktualizacji wykazu.
§4
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Sprawozdawczość z realizacji umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań miesięcznych, w których
wyszczególni ilość odpadów komunalnych zagospodarowanych w poprzednim miesiącu
kalendarzowym z wyszczególnieniem frakcji przyjętych do zagospodarowania. Przekazanie
informacji nastąpi w sposób umożliwiający prawidłowe realizowanie zamówienia, w tym
terminową zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
2. Wykonawca załącza do sprawozdań miesięcznych, dokumenty potwierdzające zawarte w
nich informacje, w szczególności dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów.
3. Wykonawca załącza sprawozdanie miesięczne do faktury przekazywanej Zamawiającemu.
Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Sprawozdanie miesięczne będzie zatwierdzane przez Zamawiającego. Sprawozdanie uznaje
się za zatwierdzone, w przypadku niezgłoszenia do niego uwag przez Zamawiającego w
terminie 15 dni od dnia jego otrzymania. W sytuacji zgłoszenia przez Zamawiającego uwag,
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania, złożyć
wyjaśnienia, z tym że za uzgodnione będzie uznawana ta część sprawozdanie, do której nie
zgłoszono uwag.
7. Zamawiających może żądać od Wykonawcy wyjaśnień ustnych lub pisemnych, a także
okazania do wglądu dokumentów dotyczących realizacji umowy, a Wykonawcy zobowiązany
jest do przekazania żądanych informacji i dokumentów w terminie wskazanym przez
Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych.
8. Wykonawca w terminie do 15 stycznia, danego roku, następującego po roku w którym
realizowana była umowy, przekaże Zamawiającemu pisemną informacje o osiągniętym
poziomie:
1) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady
komunalne,
2) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpiecznie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,
3) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
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- wraz z dokumentami potwierdzającymi ww. okoliczność. Nieudokumentowanie osiągniecia
wskazanych w informacji poziomów zostanie uznane za brak osiągniecia tych poziomów przez
Wykonawcę.
§5
Kontrola realizacji umowy
1. Zamawiający ma prawo do przeprowadzania kontroli sposobu i prawidłowości wykonania
przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Kontroli podlegają w szczególności zgodność
wykonywania przedmiotu zamówienia z postanowieniami umowy oraz z przepisami prawa,
sposób i prawidłowość utrzymania i eksploatacji instalacji. Zamawiający przeprowadza
kontrolę, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy o terminie i przedmiocie kontroli, nie
później jednak niż na 24 godziny przed planowaną kontrolą. Zamawiający zastrzega sobie
prawo udziału w kontroli podmiotów trzecich upoważnionych przez Zamawiającego.
2. Uprawnienie Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli oraz żądania przedstawienia
informacji lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dotyczy również
podwykonawców, co powinno być przewidziane w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a
podwykonawcą.
3. W przypadku, gdy Zamawiający podczas przeprowadzania kontroli stwierdzi, że
Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy lub
przepisami prawa, w sporządzanym protokole kontroli, wyszczególni nieprawidłowości.
4. Potwierdzeniem przeprowadzenia kontroli będzie sporządzony i podpisany przez Strony (bez
uwag lub z zastrzeżeniami) protokół kontroli.
5. Wykonawca jest uprawniony do składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli poczynionych w
protokole kontroli.
6. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zastrzeżeń dotyczących ustaleń kontroli,
Zamawiający w terminie 14 dni ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń oraz przedstawi
wnoszącemu zastrzeżenia ostateczny protokół kontroli.
§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie
przekroczy kwoty netto ........................... zł (słownie: ..................................... zł) powiększonej
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o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu
jego naliczenia.
2. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie ilości
przekazanych

przez

Zamawiającego,

Wykonawcy

do

zagospodarowania

odpadów

komunalnych w miesiącu poprzednim, oraz przewidzianych w ofercie cen jednostkowych za
zagospodarowanie danego rodzaju odpadów komunalnych. Przewidziane w ofercie ceny
jednostkowe są niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia, zza wyjątkiem przypadków
o których mowa w ust. 7.
3. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę w systemie miesięcznym.
4. Płatność za przedmiot umowy dokonana będzie przez Zamawiającego w ciągu 21 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy.
5. Za datę płatności przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający polecił przelać na konto
Wykonawcy należną mu kwotę.
6. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności z przedłożonej faktury o naliczone
kary umowne wynikające z noty obciążeniowej wystawionej zgodnie z postanowieniami
umowy.
7. W związku z brzmieniem art. 142 ust. 5 P.z.p. Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej
umowy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
8. Przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7, należy rozumieć:
1) zmianę stawki podatku od towarów i usług,
2) sumę

wzrostu

kosztów

wykonawcy zamówienia

publicznego

wynikających

z

podwyższenia dotychczasowej kwoty minimalnego wynagrodzenia, przysługującego
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odpowiednio osobom biorącym udział w realizacji części pozostałej do wykonania umowy
w sprawie zamówienia,
3) sumę

wzrostu

kosztów

wykonawcy zamówienia

publicznego

wynikających

z

podwyższenia dotychczasowej kwoty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia,
przysługującego odpowiednio osobom biorącym udział w realizacji części pozostałej do
wykonania umowy w sprawie zamówienia,
4) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o
pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną
nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia
dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na
podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną
nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne przysługującego odpowiednio biorącym udział w
realizacji części zamówienia pozostałej do wykonania, przy założeniu braku zmiany
wynagrodzenia netto tych osób,
5) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających ze zmian zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, dla osób
biorących udział w realizacji części pozostałej do wykonania umowy w sprawie
zamówienia,
9. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy o jakiej mowa w ust. 7 dokonuje się w zakresie
wynagrodzenia należnego wykonawcy, poczynając od dnia wejścia w życie przepisów
prawa będących podstawą zmiany:
1) wysokości podatku od towarów i usług,
2) wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia,
3) wysokości kwoty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia,
4) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym,
5) wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
6) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 2) – 5) Wykonawca przedstawia:
1) zamawiającemu

kalkulację

wzrostu

kosztów

wynagrodzenia,
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wyliczenia

odpowiedniej

zmiany

2) na wniosek zamawiającego, na potwierdzenie kalkulacji o której mowa w pkt 1) aktualne
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne zawarte z osobami biorącymi udział w realizacji
zamówienia,
3) na wniosek zamawiającego skierowany nie wcześniej niż w terminie 30 dni od daty wejścia
w życie przepisów będących podstawą wprowadzenia zmiany o jakiej mowa w pkt 1)
odpowiednio umowy o pracę/ aneksy do umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawne/
aneksy do umów cywilnoprawnych - potwierdzające odpowiednią zmianę wynagrodzenia.
11. W celu zmiany umowy, o której mowa w ust. 7 każda ze stron umowy, w terminie 30 dni
od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej
strony z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany umowy. Do wniosku należy dołączyć
szczegółowy opis i wyliczenie wpływu zmian na cenę jednostkową, o której mowa w ofercie
wraz ze wskazaniem terminu ich zaistnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania
od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień odnośnie wyliczonych kosztów oraz weryfikacji
wyliczeń dokonanych przez Wykonawcę we własnym zakresie.
§7
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 10 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego
wynikającego z umowy, co stanowi kwotę: ................ zł (słownie: ........................................).
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ..........................................................
3. Wykonawca ma prawo zmienić formę zabezpieczenia na inną przewidzianą w art. 148 ust. 1
P.z.p.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego
z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy, w tym potrąceń kar
umownych.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający zwraca Wykonawcy w terminie
30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane, albo zostanie zatrzymane w całości lub odpowiedniej części, gdy Zamawiający
wniesie zastrzeżenie co do należytego wykonania umowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego
wykonania umowy przez cały okres jej obowiązywania. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu
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jest wnoszone na cały okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zabezpieczenia
wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia
ważności lub wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku
przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. W przypadku nieprzedłużenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający
dokona zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

§8
Kary umowne i rozwiązanie umowy

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych Umową.
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia lub poniesienia kosztów napraw szkód
wyrządzonych podczas wykonywania usługi związanej z zagospodarowaniem odpadów.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:
1) w wysokości 2000 złotych za każdy przypadek wykonywanie umowy bez aktualnych i
wymaganych prawem uprawnień,
2) za uniemożliwienie realizacji uprawnień Zamawiającego przewidzianych w § 5 ust. 1 – 2
umowy dotyczących wykonywania umowy przez Wykonawcę lub podwykonawców – w
wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 powiększonego o podatek
od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu naliczenia
kary;
3) w wysokości 50 złotych za każdy dzień zwłoki w terminowym przekazaniu sprawozdania
miesięcznego lub informacji o osiągniętym poziomie: recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne; recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpiecznie odpadów
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne; masy odpadów komunalnych

44

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania lub przekazania dokumentów
potwierdzających ww. okoliczności (osiągniecie określonego poziomu),
4) za każdy przypadek niezapewnienia przyjęcia odpadów w celu zagospodarowania w
instalacji/ stacji przeładunkowej wskazanej w Umowie lub wyznaczonej jako instalacja
tymczasowa, w wysokości 5 000 złotych za każde rozpoczęte 0,1 Mg odpadów komunalnych,
które nie zostały przyjęte przez instalację/stację przeładunkową. Postanowienie nie znajduje
zastosowania w przypadku uprzedniego, zgodnego z warunkami umowy, uprzedzenia
Zamawiającego oraz operatora/operatorów odbioru odpadów o nieprzyjmowaniu odpadów
przez instalację/stację przeładunkową.
5) za każdy przypadek niezapewnienia instalacji zastępczej w przypadku niemożliwości
przekazywania odpadów do instalacji wskazanej w Umowie w wysokości 8 000 złotych za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w którym zamawiający nie miał możliwości przekazania
odpadów do instalacji wskazanej przez wykonawcę,
6) za każdy przypadek nieuzasadnionej zmiany kwalifikacji odpadów komunalnych w
wysokości 200 złotych za każde 0,1 Mg odpadów komunalnych, których odmienna
kwalifikacja była nieuzasadniona,
7) za wypowiedzenie lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną – w
wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.
Maksymalna wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznego
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.
3. W celu wyjaśnienia przyczyn mogących skutkować naliczeniem kar umownych, o których
mowa w ust. 2 Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących
stwierdzonego naruszenia wykonywania umowy. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania złoży na piśmie wyjaśnienia. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami albo po
bezskutecznym upływie terminu na złożenie wyjaśnień Zamawiający podejmie decyzję o
naliczeniu kary umownej, o której poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej.
4. Zamawiający może potrącić kary umowne z zabezpieczenia należytego wykonania umowy
bądź z zapłaty należności (faktury) bez uprzedniego wezwania do zapłaty kary umownej, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy wartość dokonanych przez Zamawiającego potrąceń, o których mowa w ust.
4, przekroczy wartość złożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania, przewyższającego
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.
8. Niezależnie od innych przypadków przewidzianych umową lub przepisami powszechnie
obowiązującymi, Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym (bez zachowania terminu wypowiedzenia) lub ze skutkiem w terminie przez
siebie wskazanym, jeżeli nastąpi którakolwiek ze wskazanych poniżej okoliczności:
1) nierozpoczęcie wykonywania przez Wykonawcę w terminie jakichkolwiek obowiązków
przewidzianych umową bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania przez Zamawiającego
do rozpoczęcia wykonywania tych obowiązków;
2) Wykonawca nie zapewni zagospodarowania wszystkich przewidzianych niniejszą Umową
rodzajów odpadów przez okres dłuższy niż 7 dni,
3) Wykonawca zapewni zagospodarowanie wyłącznie części strumienia odpadów
przekazywanych przez Zamawiającego, mniejszej niż 85%, przez okres dłuższy niż 14 dni,
4) Wykonawca bez zgody Zamawiającego zmieni instalację w której zagospodarowaniu
podlegają odpady przekazane przez Zamawiającego,
5) Wykonawca utraci uprawnienia niezbędne do realizacji umowy.
§9
Podwykonawstwo
1.

Wykonawca

oświadcza,

że

………………….....…………………………….
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powierzy

podwykonawcy

(nazwa podwykonawcy) wykonanie następującej części zamówienia:
……………………....…………….
2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcy lub podwykonawcom, części
zamówienia, Zamawiający zastrzega, że podwykonawca zobowiązany jest do posiadania
uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa przez cały okres realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcę. Wykonawca na
wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, przed rozpoczęciem realizacji
przedmiotu umowy przez podwykonawcę zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów
potwierdzających posiadanie przez podwykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonania umowy, Strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018
r., poz. 1986 ze zm.).
3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przelewu
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
5. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszej umowy, Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany treści zawartej umowy w zakresie:
1) instalacji do zagospodarowania wskazanej przez Wykonawcę w ofercie, jeżeli zmiana taka
będzie konieczna ze względu na obiektywnie zaistniałe okoliczności, np. awaria instalacji, pod
warunkiem akceptacji nowej instalacji przez Zamawiającego i na warunkach z nim
uzgodnionych.
2) zakresu podwykonawstwa oraz wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy,
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3) rodzajów odpadów przekazywanych Wykonawcy do zagospodarowania. Strony
oświadczają, że zmiana kodu odpadu, niepowiązana ze zmianą rodzaju przekazywanego
odpadu, nie wymaga zmiany Umowy.
6. Dokonanie zmiany o której mowa w:
1) ust. 5 pkt 1, może nastąpić na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i nie
może samoistnie zwiększać wynagrodzenia Wykonawcy lub pogorszyć standardu
jakościowego lub środowiskowego realizacji zamówienia. Dokonanie zmiany polegać będzie
w szczególności na dozwoleniu na zagospodarowanie odpadów w instalacji innej niż wskazana
w ofercie Wykonawcy.
2) ust. 5 pkt 2, może nastąpić na uzasadniony wniosek Wykonawcy i nie może samoistnie
zwiększać wynagrodzenia Wykonawcy. Dokonanie zmiany polegać będzie w szczególności na
dozwoleniu realizacji określonego zakresu zamówienia przez konkretnego podwykonawcę lub
rezygnacji z wykonania określonego zakresu zamówienia przez podwykonawcę.
3) ust. 5 pkt 3, może nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Dokonanie zmiany
polegać będzie w szczególności na ograniczeniu lub rozbudowaniu katalogu odpadów, które
obowiązany jest zagospodarować Wykonawca. Wskazana zmiana może uzasadniać zmianę
instalacji w której następować będzie zagospodarowanie odpadów komunalnych.
7. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
8. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
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