Nr sprawy 4/T/2020

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07
pochodzących z selektywnej zbiórki”.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB
STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Dane Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Dokładny adres: 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112
Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.bip.pgkslupsk.pl
tel. 59/ 843 40 22 / fax 59/ 84 17 149
e-mail: przetarg@pgkslupsk.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych, prowadzone jest w procedurze krajowej, w trybie przetargu
nieograniczonego (PZP t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
3. OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 w szacunkowej ilości ok. 1.000 Mg rocznie w postaci
luźnej, pochodzących z selektywnej zbiórki wraz z usługą ich sukcesywnego odbioru/transportu
z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) w Bierkowie do miejsca ich zagospodarowania
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i decyzjami posiadanymi przez
Wykonawcę.
2. Ze względu na trudną do przewidzenia ilość odpadów o kodzie 20 03 07, szacunkowa ilość
określona w pkt powyżej, może ulec zmniejszeniu. W związku z tym Zamawiający, w toku
realizacji umowy, zastrzega sobie prawo ograniczenia łącznej ilości o maksimum 30%.
Zmniejszenie ilości komponentów w tym zakresie nie będzie rodziło żadnych roszczeń po stronie
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia za
niezrealizowaną część oraz o zapłatę odszkodowania w związku ze zmniejszeniem ilości
szacunkowej. W niniejszej sytuacji nie wymaga się sporządzenia aneksu.
3. Morfologia odpadów typowa dla zbiórki selektywnej. Są to meble takie jak łóżka, krzesła, stoły,
szafy itp.
4. Wykonawca będzie odbierał te odpady i poddawał je odzyskowi zgodnie z załącznikiem nr 1 do
ustawy o odpadach (Dz.U. 2019 r. poz. 701 ze zm.)
5. Odbiór odpadów o kodzie 20 03 07 odbywał się będzie z terenu Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów w Bierkowie – Bierkowo 120.
6. Do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia Wykonawca użyje środków transportu
na swój koszt. Załadunek odpadów o kodzie 20 03 07 leży po stronie Zamawiającego. Środki
transportu, których użyje Wykonawca muszą być dostosowane do załadunku za pomocą
ładowarki. Wykonawca zapewni nadzór nad czynnościami załadunkowymi oraz obowiązany jest
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zapewnić odpowiednie zabezpieczenie ładunku podczas transportu. Wraz z podpisaniem przez
kierowcę kwitu wagowego i/lub dokumentu WZ bez uwag następuje potwierdzenie dokonania
prawidłowego załadunku, w tym zgodnie z przepisami ruchu drogowego i przepisami o drogach
publicznych, a w szczególności nie powodujące zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów lub przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi. Po
podpisaniu kwitu wagowego i/lub dokumentu WZ bez uwag Wykonawcy nie będą przysługiwały
żadne roszczenia względem Zamawiającego związane z transportem odpadów.
7. Odbiór odbywał się będzie w dni robocze Zakładu w godz. od 7:00 do 18:00, lub w innych
terminach i godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, w terminie do 5 (pięciu)
dni od dnia wystosowania zgłoszenia odbioru przez Zamawiającego. Zamawiający poza
uzgodnieniami w formie email dopuszcza w tym zakresie uzgodnienia telefoniczne.
Zamawiający wymaga każdorazowo przed odbiorem (lub dla określonych okresów czasu)
podania co najmniej następujących danych:
a. data załadunku,
b. dane podmiotu faktycznie transportującego, który zostanie wpisany do KPO/KPOK:
NAZWA, NIP, REGON, NUMER BDO,
c. numer rejestracyjny auta,
d. imię i nazwisko kierowcy,
e. miejsce przeznaczenia odpadów (nazwa i adres instalacji) i/lub nr Miejsca Prowadzenia
Działalności (MPD),
lub inne dane, konieczne do prawidłowego prowadzenia ewidencji odpadów, w tym wystawienia
i potwierdzenia Kart Przekazania Odpadów w systemie BDO.
8. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie się odbywało na wagach
Zamawiającego, zlokalizowanych w Zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem
wagowym i/lub dokumentem magazynowym WZ. Dokumenty te stanowić będą wyłączną
podstawę do określenia ilości odebranych odpadów o kodzie 20 03 07 pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
9. Wykonawca będzie potwierdzał ilość odebranych do zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03
07, poprzez system informatyczny BDO, dostępny na stronie www.bdo.mos.gov.pl –
w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym Baza danych o produktach
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest prowadzona, zastosowanie będą miały
rozwiązania i procedury określone w ustawie z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 150).
10. Zamawiający będzie wystawiał Karty Przekazania Odpadu, dla odpadów o kodzie 20 03 07, na
podstawie ważeń przekazywanych odpadów, udokumentowanych kwitem wagowym
pochodzącym z programu komputerowego obsługującego system wagowy w ZUO. Karty
przekazania odpadu wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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11. Odbiór przez Wykonawcę odpadów o kodzie 20 03 07 odbywać się będzie sukcesywnie na
podstawie zgłoszenia odbioru wysłanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza
realizację zgłoszeń poprzez odpowiedni system informatyczny.
Zamawiający będzie składać zamówienia jednostkowe, w przypadku gdy zgromadzona przez
niego ilość odpadów będzie wynosiła min. 20 Mg do odebrania w jednym dniu, lub zgodnie z
indywidualnym ustalonym minimum logistycznym.
12. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
13. Opis przedmiotu zamówienia przy pomocy kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:
90 50 00 00-2 Usługi związane z odpadami.
90 51 30 00-6 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90 51 10 00-2 Usługi wywozu odpadów
4. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE I OFERTA WARIANTOWA:
4.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE
TAKICH ZAMÓWIEŃ:
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu
świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy
PZP.
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy - od dnia zawarcia umowy.
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
7.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
7.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 7.2.1. SIWZ i ogłoszeniu
o zamówieniu.
7.2. Na podstawie art. 22 ust. 1a i 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ustala
następujące warunki udziału w postępowaniu:
7.2.1. warunki udziału dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek zostanie
uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest podmiotem który:
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a) posiada decyzje administracyjne w zakresie zbierania lub/i odzysku lub/i
unieszkodliwiania odpadów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia,
b) jest wpisany do Bazy Danych o Odpadach prowadzonej przez Marszałka
Województwa właściwego dla siedziby Wykonawcy i posiada pozwolenie na
transport odpadów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby posiadane przez Wykonawcę decyzje umożliwiały po
podpisaniu umowy natychmiastową realizację przedmiotowej usługi.
7.2.2. warunki udziału dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie
precyzuje żadnych warunków w tym zakresie.
7.2.3. warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie
precyzuje żadnych warunków w tym zakresie.
8. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH:
Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę – art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1930 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku, w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
9.

WYKAZ
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW,
POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA:
Opis sposobu dokonania oceny ofert:
Zamawiający zastrzega, iż ocena w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu
i braku podstaw do wykluczenia odbywać się będzie dwustopniowo:
a) po pierwsze – ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na
podstawie informacji zawartych w „oświadczeniach” Wykonawcy składanych do
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, sporządzonych wg
załącznika nr 2 i nr 3 do SIWZ,
b) po drugie – ostateczne potwierdzenie w zakresie braku podstaw oraz spełnienia warunków
udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp ocenie tej podlega Wykonawca, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona spośród tych, które nie zostały odrzucone.
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Niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona wezwany zostanie przez Zamawiającego odrębnym
pismem do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.
Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, w zakresie potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu i potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o którym mowa w pkt. 7.2.1. SIWZ,
Zamawiający żąda od Wykonawcy:
a) decyzje administracyjne w zakresie zbierania lub/i odzysku lub/i unieszkodliwiania odpadów
wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o zmianę ww. decyzji stanowiące przedmiot
niniejszego zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ;
b) dokument potwierdzający wpis do Bazy Danych o Odpadach dokonany przez Marszałka
Województwa właściwego dla siedziby Wykonawcy oraz potwierdzający dysponowanie
aktualnym pozwoleniem na transport odpadów.
9.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
9.2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
9.2.2 oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca
może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu.
9.3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
9.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2.1. SIWZ składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
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potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9.5. 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. 9.4. 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. Przepisy odnośnie terminu stosuje się odpowiednio.
9.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
9.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
9.8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.1, 9.2., 9.3 i 9.4 Zamawiający będzie żądał od
Wykonawcy na zasadach wskazanych w pkt. 10.4. SIWZ.
9.9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 9.2.1 SIWZ.
10. ZASADY SKŁADANIA
OFERTY:

OŚWIADCZEŃ

I

DOKUMENTÓW

ORAZ

WYBORU

10.1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert:
10.1.1. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
10.1.2. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24
ust. 1 pkt. 12-22 ustawy PZP,
zgodne w treści z załącznikiem nr 2 i nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach
stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz
nie podlega wykluczeniu.
10.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 10.1. SIWZ. Dodatkowo do oferty Wykonawca
załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu
udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a
ust. 1 ustawy PZP, potwierdzający, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu został Wykonawcy faktycznie udostępniony.
10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
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spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
10.4. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia, wskazanych w pkt. 9.
10.5. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.
10.6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia
z postępowania w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
10.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania,
które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
10.8. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.6. SIWZ Zamawiający może żądać od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
10.9. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, składane są w oryginale.
10.10. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
10.11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
10.12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
10.13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.,
innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
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10.14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.15. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia zgodnego w treści z załącznikiem nr 2 lub 3,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
10.16. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
10.17. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.
10.18. Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.
10.19. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
11. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
11.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobligowani są do ustanowienia
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem
Wykonawców.
11.3. Wszystkie zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące wykonawcy stosuje
się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11.4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
12. PODWYKONAWSTWO:
12.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
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12.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik
nr 1 do SIWZ część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz
podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
12.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
12.4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje
w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy.
12.5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
12.6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
13. GRUPA KAPITAŁOWA:
13.1. Definicja pojęć:
13.1.1. grupa kapitałowa - art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.), dalej ustawa OKiK,
rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę;
13.1.2. przedsiębiorca – art. 4 pkt. 1 ustawy OKiK – rozumie się przez to przedsiębiorcę
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub
świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością
gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek
prowadzącą działalność gospodarczą w ramach wykonywania takiego zawodu,
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy OKiK, nad
co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje
dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy
OKiK,
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt. 2 ustawy OKiK z wyłączeniem
przepisów dotyczących koncentracji;
13.1.3. przejęcie kontroli – art. 4 pkt. 4 ustawy OKiK rozumie się przez to wszelkie formy
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bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które
osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub
faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę
lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu
wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik,
bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na
podstawie porozumień z innymi osobami,
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub
rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na
podstawie porozumień z innymi osobami,
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków
zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej
zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie
porozumień z innymi osobami,
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy
zależnego)
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym)
lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.
14. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJACY W SYTUACJACH OKREŚLONYCH
W ART. 10C-10E PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY
UZYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTORNICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE
OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
14.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
14.2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie
z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 1030).
14.3. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
14.4. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu lub adres e-mail
podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający Wykonawcy
zapoznanie się z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do
potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób
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określony w pkt. 14.3. oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.
14.5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres wskazany
w pkt. 1 SIWZ.
14.6. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
-

w zakresie przedmiotu zamówienia: Jacek Turski, tel. 605 787 922 lub Jacek Cendecki
tel. 693 393 951,

- w zakresie procedury: Joanna Omucińska, tel. 59 843 40 22, wew. 263.
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
16.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
16.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody o przedłużenie tego terminu
na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
16.3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
17. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
17.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza
składania oferty w postaci elektronicznej.
17.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie
wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków
powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
17.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
17.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
17.5. Wzór Formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
17.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
17.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo
w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
17.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
17.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę
w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz
podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
17.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed
upływem terminu otwarcia ofert.
17.11. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
17.11.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
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do SIWZ;
17.11.2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;
17.11.3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;
17.11.4. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty
pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie;
17.11.5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 11.2. SIWZ;
17.11.6. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 10.2. SIWZ, jeżeli
dotyczy.
17.12. Zaleca się, aby Wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
17.13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
17.14. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne
opakowanie musi zawierać oznaczenie:
Przetarg nieograniczony: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o
kodzie 20 03 07 pochodzących z selektywnej zbiórki” - nie otwierać przed 28.04.2020 r.
godz. 11.15.
17.15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
17.16. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres
Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
17.17. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia,
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza
w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać
nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.
17.18. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie
mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie
może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w jego ofercie.
18. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
18.1. Ofertę należy złożyć w Biurze Podawczym Zamawiającego w Słupsku, ul. Szczecińska 112,
Budynek A, pokój nr 01, nie później niż do dnia 28.04.2020 r. do godz. 11.00.
Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne w naszym kraju, w trosce o Państwa i nasze
bezpieczeństwo, uprzejmie prosimy o przesyłanie ofert w miarę możliwości, za
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pośrednictwem operatora pocztowego, z pominięciem kurierów i osobistego dostarczania
ofert. Zalecamy również ograniczenie Państwa osobistego udziału w publicznych
otwarciach ofert we wszystkich przetargach.
Za utrudnienia przepraszamy.
18.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.04.2020 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego
w Słupsku, ul. Szczecińska 112.
18.3. Otwarcie ofert jest jawne.
Ze względu na wprowadzony stan epidemii i mając na celu powstrzymywanie
rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczanie ryzyka zakażenia koronawirusem wywołującym
chorobę COVID-19, Zamawiający prosi o nie przybywanie na sesję otwarcia ofert.
18.4. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza
na stronie internetowej http://www.bip.pgkslupsk.pl informacje dotyczące:
18.4.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
18.4.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
18.4.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
18.5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania
19. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1) Cena zawarta w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu

zamówienia, określonego niniejszą SIWZ w Rozdziale 3, oraz inne koszty niezbędne do
poniesienia a niewymienione w dokumentach, których poniesienie jest konieczne dla
prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
3) Cena oferty musi zostać podana w PLN cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku.
4) Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Treść oświadczenia zawarta została
w załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu oferty.
Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak:
− wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
− import usług lub towarów,
− mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
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takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
20. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY, A JEŻELI PRZYPISANIE WAGI NIE JEST MOŻLIWE Z
OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN, ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE KRYTERIA OCENY
OFERT W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ WAŻNEGO:
20.1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans
ceny odnoszącej się do przedmiotu zamówienia publicznego.
20.2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
20.3. Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert:
20.3.1. Cena - 100% .
20.4. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena
stanowi liczbę punktów uzyskanych w ramach w/w kryterium. Obliczenia dokonywane będą
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym
ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:
20.4.1. Cena (C) – ocenie zostanie poddana cena 1 Mg brutto za realizację przedmiotu
zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem
obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów – 100.
Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie
mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego
wzoru:
C=Cn/Cb x 100 pkt
gdzie:

C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny
Cn – najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu
Cb – cena brutto badanej oferty

20.5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała
najwyższą ilość punktów.
20.6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
20.7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą
ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych.
21. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
21.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
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21.1.1. w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom wspólnie ubiegającym się
o zamówienie, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy PZP (np. konsorcjum) – umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców;
21.1.2. w przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców, Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu szczegółową informację dotyczącą nazw podwykonawców,
oraz zakresu i wartości zleconych dostaw.
21.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.
21.3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są
już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w dostawy. Wykonawca zawiadamia zamawiającego
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
21.4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
21.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
23. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY:
23.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
najkorzystniejszą na podstawie punktu 20 SIWZ, zostanie podpisana umowa o treści zgodnej
ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
23.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10
dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
23.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w punkcie 23.2., jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko
jedna oferta, a także gdy w postępowaniu upłynął termin do wniesienia odwołania na
czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba
ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
23.4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
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będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
23.5. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych
zmian do treści zawartej umowy w zakresie:
23.5.1. ceny brutto realizacji przedmiotu zamówienia na skutek ustawowej zmiany stawki
podatku od towarów i usług (stawki VAT), o ile okoliczność ta powoduje konieczność
zmiany ceny, przy czym cena netto nie podlega zmianie;
23.5.2. sposobu spełnienia świadczenia w stosunku do określonego w SIWZ w przypadku
zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu
zamówienia lub konieczności dostosowania zapisów umowy do aktualnych potrzeb
Zamawiającego;
23.5.3. zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt. 12.3.
SIWZ.
23.6. W żadnym wypadku postanowień pkt 23.5. nie należy interpretować jako udzielenie dowolnej
ze stron roszczenia do żądania zmiany umowy, a jedynie możliwość dokonania zmiany
umowy.
23.7. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem
nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.
24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
24.1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych
przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.
24.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
24.3. Z uwagi na wartość przedmiotowego postępowania, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy PZP,
odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- określenia warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty Odwołującego;
- opisu przedmiotu zamówienia;
- wyboru najkorzystniejszej oferty.
24.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
24.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
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wymagania dla tego rodzaju podpisu.
24.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
24.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP:
24.7.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP, albo w terminie 10
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
24.7.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
Specyfikacji istotnych warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
24.7.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 24.7.1-24.7.2 SIWZ wnosi
się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
24.7.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a)

15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia,

b)

1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

24.8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.
24.8.1

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy
czynność albo dokona czynności zaniechanej informując o tym Wykonawców
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

24.8.2

Na czynności, o których mowa w pkt. 24.8.1. nie przysługuje odwołanie,
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

25. ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH:
Wszelkie rozliczenia i płatności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami dokonywane będą
w walucie polskiej PLN.
26. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.
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27. ZAMAWIAJĄCY
NIE
W POSTĘPOWANIU.

PRZEWIDUJE

ZWROTU

KOSZTÓW

UDZIAŁU

28. ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE UDZIELANIA ZALICZEK NA POCZET
WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
29. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o., ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z
selektywnej zbiórki”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),
dalej „ustawa Pzp”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (uwaga :
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(uwaga : prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
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8) nie przysługuje Pani/Panu:
− 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
30. ZAŁĄCZNIKI do SIWZ
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 4 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5 - Wzór umowy
Załącznik Nr 6 - Zdjęcie poglądowe

Słupsk, dnia 07.04.2020 r.

ZATWIERDZAM:
ELŻBIETA ROKITA
PREZES ZARZĄDU
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