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Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. w Tczewie 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  

PN/ 4 /2015 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(SIWZ) 
 

DLA 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 

 
pn. „ Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w 
tym  zmieszane  substancje  i  przedmioty)  z  mechanicznej  obróbki  odpadów  inne  niż 
wymienione w 19 12 11 – frakcja energetyczna, stanowiąca frakcję o średnicy 80‐300 mm z 
sortowania zmieszanych odpadów komunalnych – odpad opakowany”. 
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I. Nazwa i adres Zamawiającego: 
 
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o.  
Ul. Rokicka 5A, 83‐110 Tczew 
NIP: 593‐22‐68‐695 
Regon: 192471199       
tel.: +48 (58) 532 10 25   
fax.:+48 (58) 532 10 25   
http://www.zuostczew.pl 
e‐mail: zuos.tczew@poczta.fm 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39‐46 Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.  

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

1.  Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  2013.907  z  późn. 

zmianami).  

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 

(Dz. U. z 2013.231).  

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie średniego kursu złotego 

w  stosunku  do  euro  stanowiącego  podstawę  przeliczania wartości  zamówień  publicznych  (Dz.  U. 

2013.1692).  

4.  Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  23  grudnia  2013r.  w  sprawie  kwot  wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. 2013.1735).  

5.  Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  26  października  2010r.  w  sprawie  protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010r. Nr 223 poz. 1458). 

Definicje:  

Rozporządzenie – oznacza Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L 190/1 z późn. 

zm.)  

Dyrektywa – oznacza Dyrektywę Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996r. dotyczącą zintegrowanego 

zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli  

Ustawa o odpadach – oznacza ustawę o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)  
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Prowadzący  Instalację  –  oznacza  podmiot  prowadzący  instalację  do  przetwarzania  odpadów  w 

procesie  odzysku  i/lub  unieszkodliwiania  to  jest  firmę,  w  której  zostanie  dokonany  odzysk  i/lub 

unieszkodliwienie Odpadów.  

Przewoźnik  –  oznacza  firmę  odbierającą  w  imieniu  i  na  rachunek  Wykonawcy  Odpady  od 

Zamawiającego i transportującą je do Prowadzącego Instalację.  

Kontrakt  –  oznacza  umowę  zawartą  pomiędzy  Zamawiającym  a  Prowadzącym  Instalację,  o  której 

mowa w  art.  5  Rozporządzenia,  regulującą  zobowiązania w  przypadku  niezgodnego  z  planem  lub 

nielegalnego przemieszczenia odpadów.  

Odpady  –  oznaczają  odpady  o  kodzie  19  12  12  –  „inne  odpady  (w  tym  zmieszane  substancje  i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów  inne niż wymienione w 19 12 11”, stanowiące odpad 

wymieniony w art. 3 ust. 1 lit. b) iii) Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i 

Rady Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie przemieszczania odpadów  (Dz. U. UE. L 

190/1 z późn. zm.).  

Przedsiębiorca  ‐  rozumie  się  przez  to  przedsiębiorcę  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia 

16.02.2007r. o ochronie konkurencji  i konsumentów  (t.j. Dz. U. 2015.184)  to  jest 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  lub  prowadzącą 

działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,  

c) osobę  fizyczną, która posiada kontrolę, w  rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy  z dnia 16.02.2007r. o 

ochronie konkurencji  i konsumentów (t.j. Dz. U. 2015.184), 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 z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów,  

d)  związek  przedsiębiorców  w  rozumieniu  art.  4  pkt  2  ustawy  z  dnia  16.02.2007r.  o  ochronie 

konkurencji  i  konsumentów  (t.j.  Dz.  U.  2015.184)  ‐  na  potrzeby  przepisów  dotyczących  praktyk 

ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;  

Grupa Kapitałowa ‐ rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 

bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;  

Przejęcie kontroli  ‐ rozumie się przez to wszelkie  formy 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,  
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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.  

Umowa  o  podwykonawstwo  –  rozumie  się  przez  to  umowę  w  formie  pisemnej  o  charakterze 

odpłatnym,  której  przedmiotem  są  usługi,  dostawy  lub  roboty  budowlane  stanowiące  część 

zamówienia  publicznego,  zawartą  miedzy  wybranym  przez  Zamawiającego  Wykonawcą  a  innym 

podmiotem  (podwykonawcą),  a  w  przypadku  zamówień  publicznych  na  roboty  budowlane  także 

miedzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub miedzy dalszymi podwykonawcami. 

III. Opis przedmiotu zamówienia.  

1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  odzysku  i/lub  unieszkodliwiania  odebranych  przez 

Wykonawcę  od  Zamawiającego  odpadów  o  kodzie  19  12  12  –  inne  odpady  (w  tym  zmieszane 

substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja 
energetyczna,  stanowiąca  frakcję  o  średnicy  80‐300  mm  z  sortowania  zmieszanych  odpadów 

komunalnych – odpad opakowany. 

Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania: do 5 000 Mg (+/‐) 10 Mg. 

 

UWAGA: 

W związku z wejściem w  życie w dn. 23.01.2013r. ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach  (Dz. U. z 

2013r.,  poz.  21)  Zamawiający  uzna  za  prawidłowe  decyzje  administracyjne  zawierające  rodzaje 

procesów  odzysku/  unieszkodliwiania  zgodne  z  ustawą  o  odpadach w  jej  brzmieniu  przed  dniem 

23.01.2013r. 

 

2. Rodzaj Odpadu  

1. Odpad – frakcja energetyczna, stanowiąca frakcję o średnicy 80-300 mm z sortowania zmieszanych 
odpadów komunalnych (odpad opakowany), sklasyfikowany pod kodem odpadu 19 12 12 – inne odpady 
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 
12 11 - frakcja energetyczna, stanowiąca frakcję o średnicy 80-300 mm z sortowania zmieszanych 
odpadów komunalnych – odpad opakowany w ilości 5.000 Mg (+/-) 10 Mg (różnice ilościowe mogą 
wynikać ze specyfiki rozwiązań technicznych i technologicznych cyklu produkcyjnego, systemu 
wagowego oraz warunków magazynowych). 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia  ilości przewidywanych do zagospodarowania 

odpadów,  co nie  skutkuje odstąpieniem od umowy  lub  zmianą  jej warunków. Rzeczywista  ilość 

odpadów wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.  

 

2. Odbiór odpadu:  

2. Odbiór odpadu: 
a) odbiór odpadu odbywać się będzie z terenu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych RIPOK] w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A, 83-110 Tczew. 
b) Podstawą do odbioru odpadów przez Wykonawcę są zamówienia jednostkowe Zamawiającego 
kierowane do Wykonawcy. 
c) Zamawiający będzie składać zamówienia jednostkowe o których mowa powyżej w przypadku gdy 
zgromadzona przez niego ilość odpadów będzie wynosiła min. 20 Mg do odebrania w jednym dniu. 
d) Odbiór następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także 
w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku. 
e) Załadunek odpadu na podstawione przez Wykonawcę pojazdy jest obowiązkiem Zamawiającego. 
f) Załadunki możliwe są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w 
godzinach od 7:00 do 16:30. 
g) Odbierany odpad będzie ważony na wadze samochodowej, z dokładnością do 20 kg, 
zlokalizowanej na terenie RIPOK. Dla określenia wagi odbieranego odpadu, pojazd Wykonawcy musi 
być zważony przed załadunkiem. 
h) Powyższa waga będzie wagą wiążącą dla rozliczeń pomiędzy Stronami. 
i) Waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na teren Spółki nie 
może przekraczać 18 ton oraz odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie mogą 
przekraczać długości 16 metrów, a długość pojazdu nie przekroczy 18 m. 
j) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak i również za utratę, ubytki 
oraz uszkodzenia odpadów, powstałe w czasie transportu odpadów od chwili wydania w RIPOK oraz 
w trakcie magazynowania, rozładunku odpadów do czasu poddania ich i zakończenia procesów 
odzysku i/lub unieszkodliwiania. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za działania 
oraz zaniechania swego personelu oraz podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot 
zamówienia, np. przewoźników. 
k) z chwilą wydania odpadów Wykonawcy [wskazanemu przez niego Przewoźnikowi], przechodzą na 
Wykonawcę wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej 
utraty lub uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za wydane odpady, za 
należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające. 
3. Opakowanie odpadu: 
Zamawiający dokona opakowania przekazywanych odpadów w następujący sposób: odpady 
zagęszczone, uformowane w baloty owinięte drutem; 
szacunkowa objętość pojedynczego balotu 1÷1,5 m3  
4. Dokumenty związane z potwierdzeniem wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz 
sprawdzeniem prawidłowości/ustaleniem ilości odpadów poddanych procesowi 
odzysku/unieszkodliwiania: 
1) W przypadku, gdy usługa będzie wykonywana na terytorium Polski: 
a) dokument wydania z magazynu (kwit wagowy) – Zamawiający będzie wystawiać kwot wagowy przy 
każdym wyjeździe załadowanego pojazdu Wykonawcy z terenu zakładu Zamawiającego; 
b) karta przekazania odpadu – Zamawiający wystawiać będzie zbiorcze karty przekazania odpadu, 
obejmujące odpady odebrane przez Wykonawcę w okresie jednego tygodnia kalendarzowego [karta 
wystawiana będzie w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie 
o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz.U.2013 poz.21 z późn. zm.)]. Do każdej karty przekazania odpadu 
będzie dołączony bilans ważeń z programu komputerowego obsługującego system wagowy w zakładzie 
prowadzonym przez Zamawiającego; 
c) dokument potwierdzający wykonanie odzysku/unieszkodliwiania – Wykonawca zobowiązany będzie 
doręczać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające odzysk/ unieszkodliwianie, sporządzone zgodnie 
ze wzorem ustalonym po podpisaniu umowy dot. niniejszego zamówienia.  
 
2) W przypadku, gdy usługa będzie wykonywana poza terytorium Polski:  
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a) dokument wydania z magazynu (kwit wagowy) – Zamawiający będzie wystawiać kwit wagowy przy 
każdym wyjeździe załadowanego pojazdu Wykonawcy z terenu zakładu Zamawiającego;  
Wykonawca zobowiązany jest do i ponosi odpowiedzialność za wykonanie następujących zobowiązań:  
b) Przekazanie przez Prowadzącego Instalację, Zamawiającemu oraz właściwym organom, pisemnego 
potwierdzenia otrzymania przez niego Odpadów - w terminie nie późniejszym niż 3 dni od otrzymania 
Odpadów przez Prowadzącego Instalację. Dokument ten musi spełniać wymagania Rozporządzenia.  
c) Najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dokonania odzysku oraz nie 
później niż w terminie 1 roku [lub krótszym jeżeli będzie to wynikało z decyzji właściwych organów] od 
daty wydania Odpadów Wykonawcy, Prowadzący Instalację złoży właściwym organom - zaświadczenie 
Prowadzącego Instalację potwierdzające odzysk spełniające wymagania Rozporządzenia oraz doręczy 
Zamawiającemu kserokopie tych dokumentów poświadczone za ich zgodność z oryginałem.  
d) W sytuacji, gdy Prowadzący Instalację, dostarczy Odpady w celu poddania ich dalszym przejściowym 
lub trwałym procesom odzysku lub unieszkodliwienia do instalacji zlokalizowanej w państwie 
przeznaczenia - najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dokonania 
odzysku i/lub unieszkodliwienia oraz nie później niż w terminie 1 roku [lub krótszym jeżeli będzie to 
wynikało z decyzji właściwych organów] od daty dostarczenia Odpadów Prowadzący Instalację 
dalszego odzysku/unieszkodliwienia jak również Dalsze Podmioty Prowadzące Instalację/e złoży/ą 
właściwym organom - zaświadczenie potwierdzające dalszy odzysk/unieszkodliwienie przejściowe lub 
ostateczny odzysk/unieszkodliwienie spełniające wymagania Rozporządzenia oraz doręczy/ą 
Zamawiającemu kserokopie tych dokumentów poświadczone za ich zgodność z oryginałem.  
e) Niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od wezwania Zamawiającego i z zachowaniem 
postanowień umowy przekazania Zamawiającemu:  
e.1.) wszelkich danych dotyczących Przewoźników Odpadów np. ich wykazu, ich numerów rejestracji, 
adresów, numerów telefonów/faksu, danych osób wyznaczonych do kontaktu, dokumentów 
poświadczających rejestrację przewoźnika/ów uprawniających do przewozu odpadów, kopii polisy 
ubezpieczeniowej przewoźnika od odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim, danych 
dotyczące środków transportu z zastosowaniem skrótów i kodów wymaganych prawem i wskazanych 
przez Zamawiającego,  
e.2) wszelkich informacji dotyczących środków podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
transportu Odpadów, kosztów transportu, odległości przewozowych pomiędzy miejscem wskazanym w 
§3 ust.1 a instalacją Prowadzącego Instalację, w tym wariantów tras, także w razie nieprzewidzianych 
okoliczności, a w razie transportu kombinowanego, miejsc gdzie nastąpi przekazanie;  
e.3.) wszelkich danych dotyczących agencji spedycyjnej;  
e.4) wszelkich danych, dokumentów dotyczących procesu odzysku w instalacji przetwarzania, do której 
przekazane zostały Odpady w celu realizacji procesu odzysku oraz informacji dotyczących 
zastosowanej technologii w ramach tego procesu, także w zakresie metody unieszkodliwienia frakcji 
niepodlegającej odzyskowi po zakończeniu tego procesu, ilości odzyskanego materiału w stosunku do 
odpadów, których odzysk nie jest możliwy oraz kosztów odzysku, jak również wszelkich informacji 
dotyczących przekazania Odpadów przez Prowadzącego Instalację, w której wykonano proces, 
dotyczących dalszego przekazania Odpadów w celu poddania ich dalszym procesom przejściowego lub 
trwałego odzysku lub unieszkodliwienia m.in. w zakresie potwierdzenia, że te dalsze procesy 
ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia zostały wykonane oraz wszelkich danych dotyczących 
Dalszych Podmiotów Prowadzących Instalację.  
e.5) wszelkich innych informacji żądanych przez Zamawiającego a dotyczących zawarcia lub 
wykonywania umowy, które zostały uznane przez organy administracji publicznej kraju wysyłki tj. Polski 
jako istotne dla oceny zgłoszenia Przekazującego zgodnie z Rozporządzeniem oraz z przepisami prawa 
umowy i z zachowaniem postanowień umowy. 
 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:  

90500000‐2 – Usługi związane z odpadami  

90514000‐3 usługi recyklingu odpadów  

90513000‐6 usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne  

90511000‐2 usługi wywozu odpadów  
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IV. Części zamówienia  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

V. Zamówienia uzupełniające  

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających w wysokości 

10% wartości zamówienia podstawowego.  

VI. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

VII. Termin wykonania zamówienia  

Zamówienie obejmuje okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.  

VIII. Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych 

warunków  oraz wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie mają  dostarczyć wykonawcy w  celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  następujące  warunki 

dotyczące:  

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności  

Oceny  spełniania  przez Wykonawcę  tego  warunku  Zamawiający  będzie  dokonywał  na  podstawie 

złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:  

(i) Oświadczenie o  spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  zgodnie  z  załącznikiem nr 2.  (W 

przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę  (np. Konsorcjum), Oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1‐4 PZP ‐ musi 

być podpisane przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę  lub przez Pełnomocnika 

upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu 

i  podpisania  umowy w  sprawie  zamówienia;)  ostatecznego  odzysku  lub  unieszkodliwienia  zostały 

wykonane oraz wszelkich danych dotyczących Dalszych Podmiotów Prowadzących Instalację.  

(ii)  kopia  decyzji  administracyjnych  w  zakresie  gospodarowania  odbieranym  rodzajem  Odpadu, 

obejmujące odzysk odbieranego rodzaju odpadu, tzn.:  

‐  pozwolenie  zintegrowane  (jeżeli  instalacja  objęta  jest  obowiązkiem  uzyskania  pozwolenia 

zintegrowanego) 

lub 

‐ decyzję w zakresie przetwarzania (odzysku / unieszkodliwiania) odbieranego rodzaju odpadu (jeżeli 

instalacja nie jest objęta obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego). 

Uwaga: 

Wykonawca posiadający instalację (do odzysku lub unieszkodliwiania, w którym planuje odzyskać lub 

unieszkodliwić Odpad objęty niniejszym zamówieniem) poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej powinien 

przedstawić zezwolenie równoważne decyzji na odzysk lub decyzję na unieszkodliwianie wystawiane w 

kraju, w którym ta instalacja się znajduje. 
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2. posiadania wiedzy i doświadczenia  

a) Wykonawca musi wykazać wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a  jeżeli okres prowadzenia działalności  jest  krótszy  – w  tym okresie,  tj.:  co najmniej  jednej usługi 

związanej z odbiorem, transportem  i odzyskiem odpadów o kodzie   19 12 12 –  inne odpady (w tym 

zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, 

w  ilości minimum 1 000 Mg  (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych usług objętych 

odrębnymi umowami lub zleceniami).  

Oceny  spełniania  przez Wykonawcę  tego  warunku  Zamawiający  będzie  dokonywał  na  podstawie 

złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:  

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem 

nr  2  do  SIWZ  (W  przypadku  Wykonawców  składających  wspólną  ofertę  (np.  Konsorcjum), 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 

22 ust. 1 pkt 1‐4 PZP ‐ musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę 

lub  przez  Pełnomocnika  upoważnionego  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  lub  do 

reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia)  

2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do  wykonania  zamówienia,  zdolnościach  finansowych  lub  ekonomicznych  innych  podmiotów, 

niezależnie od  charakteru prawnego  łączących  go  z nimi  stosunków. Wykonawca w  takiej  sytuacji 

zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do 

realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu  pisemne  zobowiązanie  tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia; 

Wykonawca może w tym celu wykorzystać załącznik nr 4 do SIWZ;  

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2, odpowiada solidarnie z 

wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że 

za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

3) Wykaz wykonanych, a w przypadku  świadczeń okresowych  lub ciągłych  również wykonywanych, 

głównych  usług  w  okresie  trzech  lat  przed  upływem  składania  ofert  a  jeżeli  okres  wykonywania 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały  wykonane  oraz  z  załączeniem  dowodów  czy  zostały 

wykonane  lub  są  wykonywane  należycie  (jeden  wspólny  wykaz  w  przypadku  Wykonawców 

składających ofertę wspólną), sporządzony według załącznika nr 4A do SIWZ.  

Za dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane Zamawiający uzna:  

a) poświadczenie,  z  tym,  że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych  lub  ciągłych 

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert,  

b) w przypadku zamówień na usługi  ‐ oświadczenie Wykonawcy  ‐  jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. 

a)  

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi zostały wcześniej wykonane, 

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów o których mowa w lit. a) i b).  



 

9 
 

4)  Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, 

polega  na  zasobach  innych  podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy  Pzp, 

Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu 

niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda:  

‐ dokumentów dotyczących w szczególności:  

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

b)  sposobu  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy  wykonywaniu 

zamówienia,  

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,  

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  

W  tym  celu Wykonawca może wykorzystać  tabelę  nr  1 w  załączniku  nr  4,  który wypełnia  inny 

podmiot, z którego zasobów będzie korzystał Wykonawca.  

3. dysponowania odpowiednim potencjałem  technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania 

zamówienia  

Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Oceny  spełniania  przez Wykonawcę  tego  warunku  Zamawiający  będzie  dokonywał  na  podstawie 

złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:  

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 

(W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę (np. Konsorcjum), Oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1‐4 PZP ‐ musi 

być podpisane przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę  lub przez Pełnomocnika 

upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu 

i podpisania umowy w sprawie zamówienia);  

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej  

Wykonawca musi wykazać:  

a) posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej 100.000,00 zł lub posiadanie zdolności 

kredytowej w wysokości co najmniej 100.000,00 zł.  

Wartości  i  dane  ekonomiczne  i  finansowe  przedstawione  przez  Wykonawcę  mają  potwierdzić 

spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych przez Zamawiającego powyżej w niniejszym 

punkcie.  Jeżeli Wykonawca  przedstawi wartości  i  dane  ekonomiczne  w  innej  walucie  niż  PLN, 

wówczas Zamawiający dokona przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego 

(NBP)  obowiązującego  w  dniu  publikacji  ogłoszenia  o  zamówieniu  w  Dzienniku  Urzędowym 

Wspólnot Europejskich.  

Oceny  spełniania  przez Wykonawcę  tego  warunku  Zamawiający  będzie  dokonywał  na  podstawie 

złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:  
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1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 

(W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę (np. Konsorcjum), Oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1‐4 PZP ‐ musi 

być podpisane przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę  lub przez Pełnomocnika 

upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu 

i podpisania umowy w sprawie zamówienia);  

2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do  wykonania  zamówienia,  zdolnościach  finansowych  lub  ekonomicznych  innych  podmiotów, 

niezależnie od  charakteru prawnego  łączących  go  z nimi  stosunków. Wykonawca w  takiej  sytuacji 

zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do 

realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu  pisemne  zobowiązanie  tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia; 

Wykonawca może w tym celu wykorzystać załącznik nr 4 do SIWZ;  

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2, odpowiada solidarnie z 

wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że 

za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

3) Wykonawca musi dołączyć  informację banku  lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo‐kredytowej, 

potwierdzającą wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, potwierdzającą posiadanie 

środków finansowych w wysokości co najmniej 100.000,00 zł lub posiadanie zdolności kredytowej w 

wysokości co najmniej 100.000,00 zł  

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej  i  ekonomicznej wymaganych  przez  zamawiającego, może  przedstawić  inny  dokument, 

który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku.  

6) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, 

polega  na  zasobach  innych  podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy  Pzp, 

Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu 

niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda:  

‐ dokumentów o których mowa w pkt 3)  i 5) powyżej, a także innych dokumentów dotyczących sytuacji 

ekonomicznej i finansowej oraz dokumentów dotyczących w szczególności:  

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

b)  sposobu  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy  wykonywaniu 

zamówienia,  

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,  

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  

W  tym  celu Wykonawca może wykorzystać  tabelę  nr  1 w  załączniku  nr  4,  który wypełnia  inny 

podmiot, z którego zasobów będzie korzystał Wykonawca.  
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5.  W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

wykonawcy  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy,  zamawiający  żąda, 

następujących dokumentów:  

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3;  

b)  aktualnego  odpisu  z właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw 

do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert;  

c)  aktualnego  zaświadczenia  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzającego,  że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,  lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego  organu  ‐ wystawionego  nie wcześniej  niż  3 miesiące  przed  upływem  terminu 

składania ofert;  

d)  aktualnego  zaświadczenia  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy 

Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego  organu  ‐ wystawionego  nie wcześniej  niż  3 miesiące  przed  upływem  terminu 

składania ofert;  

e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4‐8 

ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

f) aktualnej  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 

11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

h)  oświadczenia  o  nie  przynależności  do  grupy  kapitałowej,  o  której mowa w  ustawie  o  ochronie 

konkurencji i konsumentów zgodnie z załącznikiem nr 3A do SIWZ, lub listy podmiotów należących do 

tej samej grupy kapitałowej.  

6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdz. VIII ust. 2, ust.3 oraz 

ust.4,  polega  na  zasobach  innych  podmiotów,  a  podmioty  te  będą  brały  udział w  realizacji  części 

zamówienia,  Zamawiający  żąda  od Wykonawcy  przedstawienia w  odniesieniu  do  tych  podmiotów 

dokumentów wymienionych w rozdz. VIII ust.5 lit. a) – g).  

7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5‐8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu 

sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 

określonym w  art.  24  ust.  1  pkt  5‐8,  10  i  11  PZP, wystawione  nie wcześniej niż  6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie 

wydaje  się  takich  zaświadczeń –  zastępuje  się  je dokumentem  zawierającym oświadczenie  złożone 

przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego  lub 

gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.  
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8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 5:  

1)  lit. b‐d  i  lit.  f  ‐ składa dokument  lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę  lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

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

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;  

2)  lit.  e)  i  g)  składa  zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 4‐8 oraz 10‐11 ustawy.  

3) Dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII ust. 8.1 lit. a) i c) oraz VIII ust. 8.2, powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w 

rozdz. VIII ust. 8.1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert.  

4)  Jeżeli w  kraju  zamieszkania  osoby  lub w  kraju, w  którym Wykonawca ma  siedzibę  lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 8.1 oraz 8.2 zastępuje się 

je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie,  w  którym  określa  się  także  osoby  uprawnione  do 

reprezentacji  wykonawcy,  złożone  przed  właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 

lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Termin 

wymieniony w rozdz. VIII ust. 8. pkt 3 stosuje się odpowiednio.  

9.  Dokumenty  są  składane  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez 

Wykonawcę lub te podmioty.  

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

podmiotów,  na  zasobach  których  polega  Wykonawca  składający  ofertę,  kopie  dokumentów 

dotyczących odpowiednio Wykonawcy  lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  

11.  Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  są  składane  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski. 

Tłumaczenie Wykonawca winien poświadczyć za zgodne z oryginałem.  

Uwaga!  

Wykonawca  celem  udowodnienia  zamawiającemu  dysponowania  zasobami  niezbędnymi  do 

realizacji danego zamówienia, o ile korzysta z doświadczenia podmiotów trzecich, zobowiązany jest 

do przedłożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnego zobowiązania.  

Minimalnym wymaganiem dla zachowania formy pisemnej jest złożenie własnoręcznego podpisu na 

dokumencie.  

12. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia powyższych warunków: 
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Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wyżej wymienionymi, jako 

wymaganymi  do  wzięcia  udziału  w  przetargu.  Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  przez 

Wykonawców  warunków  udziału  w  postępowaniu  na  podstawie  załączonych  dokumentów  i 

oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia‐nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi 

wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.  

Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca 

spełnia na dzień składania ofert. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków 

udziału  w  postępowaniu,  zostaną  oni  wykluczeni  z  postępowania  na  podstawie  odpowiednich 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn. 

zm.).  

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

Każdy Wykonawca ma  prawo  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o wyjaśnienie  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia. Zamawiający  jest  zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień,  jednak nie 

później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 

terminu  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania.  

Przedłużenie  terminu składania ofert nie wpływa na bieg  terminu składania wniosku o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekazuje  Wykonawcom,  którym  przekazał 

specyfikację  istotnych warunków  zamówienia, bez ujawniania  źródła  zapytania oraz  zamieszcza na 

stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.  

Zgodnie  z  art.  27  ustawy  Zamawiający  przyjmuje  formę  pisemną  przekazywania  oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz informacji w niniejszym postępowaniu.  

Wszelkie  zawiadomienia,  wezwania  sporządzane  będą  w  języku  polskim  i  wysłane  będą  drogą 

pocztową i/lub pocztą elektroniczną na wskazane poniżej adresy. Każdy dokument przesłany pocztą 

elektroniczną musi być dostarczony odbiorcy w oryginale, pocztą lub osobiście.  

Adres do korespondencji: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie 

Ul. Rokicka 5A 

83‐110 Tczew 

Email : zuos.tczew@poczta.fm 

X.  Osoby  uprawnione  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami  Osoby  upoważnione  ze  strony 

Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:  

Maciej Zimny ‐ w sprawach procedury zamówień publicznych – tel. 58 532 10 25,  

Marek Bystrzyński ‐ w sprawie opisu przedmiotu zamówienia – tel. 58 532 83 72, 661 133 617 
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XI. Przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawcom  

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację  istotnych warunków 

zamówienia w formie dokumentu.  

XII. Wadium  

Ustala się wadium w wysokości: 9 000,00 zł, słownie: dziewięć tysięcy 00/100 złotych.  

Wykonawca wnosi wadium:  ‐ w pieniądzu, sposób przekazania: wpłaca się przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego wskazany poniżej:  

PKO BP  o nr 3 Tczew    55144011980000000001277208  
 
lub w jednej z poniżej podanych form:  

1. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo‐kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

2. gwarancjach bankowych 3. w gwarancjach ubezpieczeniowych 4. w poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)  

Wadium  wnosi  się  przed  upływem  ostatecznego  terminu  składania  ofert.  Przy  czym  za  termin 

wniesienia  wadium  w  formie  przelewu  pieniężnego  przyjmuje  się  termin  uznania  na  rachunku 

Zamawiającego.  

Dokument w formie poręczenia i/lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego 

bezwarunkowa wypłata.  

Zamawiający  zwraca  wadium  wszystkim  Wykonawcom  niezwłocznie  po  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem akapitu poniżej (art. 46 ust. 4a ustawy Pzp).  

Wykonawcy,  którego  oferta  została wybrana  jako  najkorzystniejsza,  Zamawiający  zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Zamawiający  zwraca  niezwłocznie  wadium  na  wniosek  Wykonawcy,  który  wycofał  ofertę  przed 

upływem terminu składani ofert.  

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp,  jeżeli w wyniku  rozstrzygnięcia odwołania  jego oferta  została 

wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Wykonawca  wnosi  wadium  w  terminie  określonym  przez 

Zamawiającego.  

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono  przechowywane,  pomniejszone  o  koszty  prowadzenia 

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany 

przez Wykonawcę.  

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
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Dz.  U.  2013.907  z  późniejszymi  zmianami),  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie,  nie  złożył 

dokumentów  lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw,  listy podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym 

że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 

art. 87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej.  

Zamawiający  zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została 

wybrana:  

1. Odmówił  podpisania  umowy w  sprawie  zamówienia  publicznego  na warunkach  określonych w 

ofercie.  

2. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn  leżących po 

stronie Wykonawcy.  

 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej (cena brutto) podanej w ofercie.  

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

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej  lub w kilku następujących 

formach:  

1) pieniądzu;  

2) poręczeniach bankowych  lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo‐kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

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

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez zamawiającego.  

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

wadium na poczet zabezpieczenia.  

Dokument w formie poręczenia i/lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne 

żądanie  zamawiającego  wzywające  do  zapłaty  zabezpieczenia  należytego  wykonania  zamówienia, 

zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.  

XIV. Termin związania ofertą  

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania 

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



 

16 
 

XV. Opis przygotowania oferty  

1. Przygotowanie oferty  

1.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym z zachowaniem formy pisemnej. 

1.2 Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.  

1.3 Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.  

1.4 Oferta musi zawierać formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącym załącznik nr 1 oraz 

musi zawierać załączniki nr: 2, 3, 4A, 4B jak również, jeżeli wynika to z oferty, załącznik nr 4, a także w 

przypadku braku przynależności do grupy kapitałowej – musi zawierać oświadczenie z wykorzystaniem 

wzoru stanowiącego załącznik numer 3A – wymienione w SIWZ albo w przypadku przynależności do 

takiej grupy ‐ listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.  

1.5 Do oferty zaleca się dołączyć dowód wniesienia wadium.  

Jeżeli Wykonawca złoży wadium w:  

1. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo‐kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

2. gwarancjach bankowych  

3. w gwarancjach ubezpieczeniowych  

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

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z 

późn. zm.)  

to należy oryginał dokumentu  złożyć w oddzielnej koszulce/kopercie,  zaś kopię potwierdzoną  za 

zgodność z oryginałem do oferty.  

1.6 Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy 

w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami 

prawa.  

1.7  W  celu  potwierdzenia  poprawności  złożonej  oferty,  do  oferty  należy  dołączyć  dokumenty, 

potwierdzające uprawnienie osób do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.  

1.8  Jeżeli  oferta  i  załączniki  zostaną  podpisane  przez  pełnomocnika Wykonawcy,  należy  dołączyć 

właściwe  umocowanie  prawne  w  formie  oryginału  lub  kopii  pełnomocnictwa  poświadczonej 

notarialnie. 

1.9  Dokumenty  powinny  być  sporządzone  zgodnie  z  zaleceniami  oraz  przedstawionymi  przez 

Zamawiającego wzorcami ‐ załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane w 

nich zawarte.  

1.10 Jeśli załączone dokumenty sporządzone są w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem 

na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez Wykonawcę.  

1.11 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę.  
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1.12 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 

dekompletacji zawartości oferty.  

1.13 Wykonawca może  zastrzec w ofercie  część  stanowiącą  tajemnicę przedsiębiorstwa  zgodnie  z 

ustawą z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003r. Nr 153 

poz. 1503 ze zm.). Wskazane jest, aby ta część została jednoznacznie opisana  i oddzielona od reszty 

oferty. Zgodnie z  treścią art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. 

Dz.U.2013.907 z późn. zm.): 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. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.. 86 ust. 4 Przepis 

stosuje się odpowiednio do konkursu”.  

1.14 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie  

1.15 Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres 

siedziby Zamawiającego:  

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. w Tczewie 
ul. Rokicka 5A 
83‐110 Tczew 
 

1.16 Oznakowane następująco: Koperta powinna zostać opatrzona napisem: 

Oferta w postępowaniu na: 
„ Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym 
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 
w 19 12 11 – frakcja energetyczna, stanowiąca frakcję o średnicy 80‐300 mm z sortowania 
zmieszanych odpadów komunalnych – odpad opakowany”. 
 

Nie otwierać przed 12.11.2015 r. godz. 12:45 

1.17 Na kopercie winny być: nazwa i adres Wykonawcy.  

1.18 Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany 

należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczyły składania ofert z dopiskiem: „ZMIANA”  

1.19  Wykonawca  może  wycofać  złożoną  przez  siebie  ofertę,  pod  warunkiem,  że  pisemne 

powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem ostatecznego terminu składania ofert.  

1.20 Za podpis Zamawiający uważa:  

a) własnoręcznie złożony podpis, na podstawie którego można zidentyfikować imię i nazwisko osoby 

składającej podpis i/lub  

b)  własnoręcznie  złożony  podpis,  tzw.  parafkę  wraz  z  pieczątką  imienną/imieniem  i  nazwiskiem 

napisanym pismem komputerowym, na podstawie której można zidentyfikować imię i nazwisko osoby 

składającej podpis i/lub 
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c) własnoręcznie złożony podpis, tzw. parafkę przy  innym podpisie tej samej osoby umożliwiającym 

zidentyfikowanie imienia i nazwiska osoby składającej tzw. parafkę (zamiast pieczątki),  

d) samą tzw. parafkę, jeżeli została ona złożona na którejkolwiek ze stron w sposób, o którym mowa w 

lit. b) i/lub c)  

1.21 Za potwierdzenie  za  zgodność  z oryginałem Zamawiający uważa  złożenie na kopii dokumentu 

podpisu  „za  zgodność  z  oryginałem”  –  własnoręcznie  lub  za  pomocą  pieczątki  wraz  z  podpisem 

osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do złożenia oferty w sposób o którym mowa w punkcie 1.20 

lit. od a) do d), z zastrzeżeniem,  że podpis złożony w sposób, o  jakim mowa w punkcie 1.20  lit. d) 

również będzie traktowany przez zamawiającego, jako potwierdzenie za zgodność z oryginałem.  

1.22  Zamawiający  żąda  od  Wykonawcy  wskazania  w  złożonej  ofercie  części  zamówienia,  której 

wykonanie powierzy podwykonawcy. W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być 

realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez 

Wykonawcę osobiście.  

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum)  

Wykonawcy,  którzy  będą  wspólnie  składać  ofertę,  dodatkowo  muszą  ustanowić  i  wskazać 

Pełnomocnika, który będzie miał umocowanie do  reprezentowania  ich w niniejszym postępowaniu 

albo do  reprezentowania w postępowaniu  i  zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać  z  treści 

pełnomocnictwa  przedłożonego  wraz  z  Ofertą.  Zaleca  się,  aby  Pełnomocnikiem  był  jeden  z 

Wykonawców wspólnie składających Ofertę.  

Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno:  

(a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;  

(b) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie;  

(c) precyzować zakres umocowania;  

(d) upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych z postępowaniem 

i/lub dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem Umowy w 

imieniu Wykonawców;  

(e)  być  podpisane  przez  prawnie  pełnomocnych  przedstawicieli  poszczególnych  Wykonawców 

składających wspólną Ofertę, jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi;  

Oferta powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich Wykonawców.  

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Konsorcjum jeżeli załączone 

pełnomocnictwo nie będzie wskazywało  inaczej. Wszelka  korespondencja między  Zamawiającym  a 

Wykonawcami  wspólnie  ubiegającymi  się  o  udzielenie  zamówienia  będzie  kierowana  do 

ustanowionego  pełnomocnika  ze  skutkiem  dla mocodawców. Wykonawcy występujący wspólnie 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum), których oferta zostanie 

uznana  za  najkorzystniejszą,  przed  podpisaniem  umowy  o  realizację  zamówienia,  są  zobowiązani 

przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. Proponuje się (w celu 

ułatwienia przygotowania takiej umowy), aby w umowie zawrzeć m.in. następujące postanowienia:  
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1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,  

2) określenie  celu  gospodarczego, dla  którego umowa  została  zawarta  (celem  tym musi być  także 

zrealizowanie zamówienia),  

3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, w tym 

okresu obowiązywania rękojmi i gwarancji,  

4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum,  

5)  określenie  lidera  Konsorcjum  (może  nim  być  Pełnomocnik  wskazany  w  ofercie Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),  

6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków 

do  czasu wykonania  zamówienia, odpowiedzialność  za  realizację  zamówienia,  za niewykonanie  lub 

nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

7)  zapis  mówiący,  że  Wykonawcy  występujący  wspólnie  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za 

wykonanie umowy,  

8)  jeżeli  jest  to potrzebne, ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem 

zawieszającym.  

W  przypadku  Konsorcjum  do  oferty  musi  być  załączony  dokument  ustanawiający  Pełnomocnika 

Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy w  sprawie  zamówienia  publicznego w  formie  oryginału,  kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem – zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.  

Wszelkie  pełnomocnictwa muszą  być  złożone w  formie  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej 

kopii.  

Oferta powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich Wykonawców.  

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wszelka korespondencja 

między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi  się o udzielenie  zamówienia będzie 

kierowana do ustanowionego Pełnomocnika  ze  skutkiem dla mocodawców. Podmioty występujące 

wspólnie  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie 

zobowiązań.  

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać  

w: siedzibie zamawiającego pocztą Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o.  

adres siedziby: ul. Rokicka 5A, 83‐110 Tczew 

lub osobiście: w budynku administracyjnym – Sekretariat (I piętro) – adres jak wyżej  

do dnia 12.11.2015r. do godz. 12:00  
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Wykonawcy, którzy złożą oferty po terminie zostaną o tym fakcie powiadomieni przez Zamawiającego 

niezwłocznie.  Oferty  złożone  po  terminie  zostaną  zwrócone  po  upływie  terminu  do  wniesienia 

odwołania.  

2. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. 

adres siedziby: ul. Rokicka 5A, 83‐110 Tczew 

budynek administracyjny ‐ sala konferencyjna (parter)  

dnia 12.11.2015r. o godz. 12:45  

3.  Sesja  otwarcia  ofert  Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  przekaże  zebranym 

wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Podczas otwarcia ofert 

przekazane  zastaną  następujące  informacje:  nazwa  i  siedziba  wykonawcy,  którego  oferta  jest 

otwierana, cena.  

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny  

Cena ma zostać obliczona zgodnie z załącznikiem nr 1 „Formularz ofertowy”. 

Do oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę jednostkową brutto za 1 Mg.  

Cena będzie traktowana jako cena ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. Cena musi 

być  podana  w  PLN  cyfrowo  i  słownie  z  dokładnością  do  drugiego  miejsca  po  przecinku,  z 

wyodrębnieniem  należnego  podatku  VAT.  Cena  podana w  ofercie  powinna  obejmować wszystkie 

koszty  i  składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena może być  tylko  jedna. Cena nie ulega 

zmianie  przez  okres  ważności  oferty  (związania).  Cenę  należy  wpisać  w  Formularzu  Ofertowym 

(załącznik nr 1).  

Cena powinna być wyliczona na podstawie ustawy  z dnia 9 maja 2014r. o  informowaniu o cenach 

towarów i usług (Dz. U. 2014.915).  

Zgodnie z  treścią art. 90 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. 

2013.907 z późn. zmianami):  Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu 

zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

w szczególności jest niższa niż 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 

złożonych  ofert,  zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów, 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie;  

1)  oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych,  wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu 

wykonawcy,  kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta  do  ustalenia  ceny  nie może  być  niższa  od 

minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na  podstawie  art.2  ust.  3‐5  ustawy  z  dnia  10 

października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);  

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.  
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XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.  

XIX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

1. Kryteria oceny ofert  

Wybór oferty dokonany  zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów  (nazwa kryterium, 

waga, sposób punktowania) 

Lp.   Kryterium  Maksymalna 
ilość punktów 
 

Waga 
kryterium 
 

Maksymalna ilość 
punktów w danym 
kryterium 
 

1.  Cena   100 pkt  W1 = 0,9  Pmax1 =90 pkt 

2.  Kryterium 
wydłużenie 
terminu płatności 

100 pkt  W2 = 0,1  Pmax2 =10 pkt 
 

 

C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena, gdzie punkty wyliczane 
są wg wzoru: 
              Cena najniższa jednostkowa brutto za odbiór 1Mg odpadu  
             spośród wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert  

C = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  x W1 x 100  pkt 
           Cena jednostkowa brutto za odbiór 1 Mg odpadu  
                deklarowana w ofercie badanej  

 
 
W1 – waga kryterium cena (0,9) 
 
T – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium wydłużenie terminu 

płatności, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru: 

T = TB – Tmin  ÷ Tmax – T min x W2 x 100 pkt 
TB –  termin zaoferowany przez Wykonawcę – termin badany 
T min – 14 dni 
T max – 30 dni 
W2 – waga kryterium wydłużenie terminu płatności (0,1) 
 
a) Maksymalnie Wykonawca może wydłużyć termin płatności do 30 dni. 
b) Oferty wykonawców, którzy zaoferują wydłużenie terminu płatności o więcej niż do 30 dni 
zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią SIWZ. 
 
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę 
punktów w określonych przez zamawiającego kryteriach. 
PŁ = C + T 
gdzie 
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PŁ ‐ łączna liczba punktów 
C ‐ liczba punktów w kryterium ceny 
T ‐ liczba punktów w kryterium termin płatności  
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 
 
3. Jeżeli dwie lub więcej ofert będą przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny 
ofert,  Zamawiający  spośród  tych  ofert  wybierze  ofertę  z  najniższą  ceną  brutto  za  1 Mg 
odpadów. 
 

XX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego  

1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w 

terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

przy założeniu, że zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp; 

nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy.  

2. 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.  

3.  Przedłużenie  terminu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym  przedłużeniem 

okresu  ważności  wadium  albo,  jeżeli  nie  jest  to  możliwe,  z  wniesieniem  nowego  wadium  na 

przedłużony okres związania ofertą. 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.  

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 

o których mowa w pkt. XX.1.,  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko 

jedna oferta.  

5.  Jeżeli Wykonawca,  którego  oferta  została wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy w  sprawie 

zamówienia  publicznego  Zamawiający może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych 

ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 

93 ust. 1 ustawy.  

6.  Wykonawca,  który  prowadzi  działalność  gospodarczą  w  formie  spółki  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością, a zobowiązanie do  świadczenia wynikające ze złożonej oferty stanowi wartość 

dwukrotnie  przewyższającą wysokość  kapitału  zakładowego,  zobowiązany  jest,  najpóźniej w  dniu 

podpisania  umowy,  dostarczyć  uchwałę  zgodnie  z  postanowieniami  art.  230  Kodeksu  spółek 

handlowych (Dz. U. 2013.1030 z późn. zm.) lub wpis/odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie 

takich zobowiązań.  

7.  Zamawiający  przed  podpisaniem  umowy  zastrzega  sobie  prawo  do  wglądu  w  dokumenty 

wymienione poniżej: 

‐ zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu Odpadów  
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Brak  przedłożenia  Zamawiającemu  na  jego  żądanie  w/w  dokumentów  traktowane  będzie  jako 

uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w oparciu o art. 94 

ust.  3  ustawy  Pzp  z  wszelkimi  konsekwencjami  (np.  zatrzymanie  wadium).  W  takim  przypadku 

Zamawiający  będzie  mógł  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert  bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że będą zachodzić przesłanki unieważnienia 

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

XXI. Warunki umowy  

1.  Zamawiający podpisze  umowę  z Wykonawcą,  który przedłoży  najkorzystniejszą ofertę  z  punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.  

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji 

oraz danych zawartych w ofercie.  

3. Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy, której postanowienia zawarto w projekcie 

umowy (załącznik nr 6).  

XXII. Środki ochrony prawnej  

Środki  ochrony  prawnej  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 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. 2013.907, z późniejszymi zmianami).(DZIAŁ VI art. 179 ÷ 198g Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907, z późniejszymi zmianami).  

1. Odwołanie.  

1.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej  z przepisami ustawy  czynności Zamawiającego 

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

jest zobowiązanych na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. 2013.907, z późniejszymi zmianami).  

1.2 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.  

1.3  Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej 

bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego  kwalifikowanego 

certyfikatu.  

1.4 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  przed  upływem  terminu  do  jego 

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

jednego ze sposobów określonych w pkt. IX.  

1.5 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt. IX albo w 

terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  
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1.6  Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówienia,  a  także  wobec  postanowień  specyfikacji 

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

Urzędowym  Unii  Europejskiej  lub  zamieszczenia  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  na 

stronie internetowej  

1.7 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 1.5 oraz 1.6 wnosi się w terminie 10 dni 

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

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

1.8 Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się:  

‐ w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia  

‐ w  terminie 6 miesięcy od dnia  zawarcia umowy,  jeżeli  zamawiający nie opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia  

 

2. Skarga do sądu.  

2.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu.  

2.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

z dnia 17  listopada 1964r.  ‐ Kodeks postępowania  cywilnego o apelacji,  jeżeli przepisy Rozdziału 3 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn. zm.) nie 

stanowią inaczej.  

2.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego  

2.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby, przesyłając  jednocześnie  jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

2.5. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 

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

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

2.6.  W  postępowaniu  toczącym  się  na  skutek  wniesienia  skargi  nie  można  rozszerzyć  żądania 

odwołania ani występować z nowymi żądaniami.  

XXIII. Podwykonawstwo  

Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  w  ofercie  części  zamówienia,  której  wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na 

zasobach których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, 

w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu.  zgodnie  z  Formularzem  oferty 

(załącznik nr 1 do SIWZ).  

XXIV. Możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz 

określenie warunków takiej zmiany.  
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Wszystkie  zmiany umowy wymagają  formy pisemnej pod  rygorem nieważności, przy  czym  zmiany 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 

są możliwe jedynie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 

(t.j. Dz. U. 2013.907 z późn. zm.) i są one możliwe w zakresie:  

a) zmiany  terminów przekazania Kart przekazania odpadów, na skutek zmian regulacji prawnych w 

zakresie gospodarowania odpadami;  

b)  zmiany  godzin  i  dni  odbierania Odpadów,  o  których mowa w  §3  ust.  4  Projektu  umowy  jeżeli 

konieczność  takiej  zmiany wynikała  z przyczyn organizacyjnych  leżących po  stronie Zamawiającego 

albo Wykonawcy,  

c) zmiany ceny w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku od towarów i usług [VAT] wynikającej 

ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

3. Zmiany muszą być wprowadzone z zachowaniem niżej opisanego trybu postępowania:  

a)  Zaproponować  zmianę,  przez  złożenie  pisemnej  propozycji  zmian,  może  Zamawiający  lub 

Wykonawca.  

b) Przedkładana drugiej stronie propozycja zmian będzie obejmowała opis proponowanych zmian  i 

informację w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na realizację umowy.  

c) Po otrzymaniu propozycji, Zamawiający albo Wykonawca (w zależności od przypadku) w terminie 7 

dni  zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję  zmiany bądź w  tym  terminie wystąpi do  strony 

występującej  z propozycją  zmian przesyłając  zmodyfikowaną propozycję  zmian  spełniającą wymogi 

opisane wyżej.  

d) W przypadku upływu terminu podanego w lit. c i nie uzyskania jednej z odpowiedzi tam opisanych, 

traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona.  

XXV. Postanowienia końcowe  

Zasady udostępniania dokumentów  

1.  Protokół wraz  z  załącznikami  jest  jawny.  Załączniki  do  protokołu  udostępnia  się  po  dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od 

chwili ich otwarcia;  

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:  

1.1 Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku  

1.2  Udostępnienie  protokołu  lub  załączników  odbywać  się  będzie  na  zasadach  określonych  w 

Rozporządzeniu  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  26  października  2010r.  w  sprawie  protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223 poz. 1458).  

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

Kodeks cywilny.  

XXVI. Załączniki do SIWZ: Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowania w trybie 

art.22 ust.1 ustawy ‐ Prawo zamówień publicznych  
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Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie 

art.24 ust.1 ustawy ‐ Prawo zamówień publicznych  

Załącznik nr 3A – Oświadczenie wykonawcy o nie przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa 

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

Załącznik nr 4 ‐ Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia  

Załącznik nr 4A – Wykaz wykonanych, a w przypadku  świadczeń okresowych  lub  ciągłych  również 

wykonywanych usług w okresie trzech lat przed upływem składania ofert a jeżeli okres wykonywania 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały  wykonane  oraz  z  załączeniem  dowodów  czy  zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie  

Załącznik nr 6 – Istotne postanowienia umowy – Projekt umowy  

 


