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

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(SIWZ) 
 

DLA 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  
przeprowadzanego zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. 2015.2164 ze 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  z  sortowania  zmieszanych  odpadów 

komunalnych”. 
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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@zuostczew.pl 
 

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 (dalej Pzp).  

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

stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. 2015.2164 z późniejszymi zmianami).  

Definicje:  

Ustawa o odpadach – oznacza ustawę o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)  

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;  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszej  siwz  Zamawiający  zastrzegł 

obowiązek  osobistego  wykonania  przez  wykonawcę  kluczowej  części  zamówienia  tj.:  poddania 

procesowi odzysku/unieszkodliwiania w instalacji, do której przekazane zostały odpady. 

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: 
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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;  

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 z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych (odpad opakowany). 

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

różnice  ilościowe  mogą  wynikać  ze  specyfiki  rozwiązań  technicznych  i  technologicznych  cyklu 

produkcyjnego, systemu wagowego oraz warunków magazynowych. 

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. 

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. 
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2. Rodzaj Odpadu i zasady realizacji umowy 

1.  Odpad  –  frakcja  energetyczna  z  sortowania  zmieszanych  odpadów  komunalnych  (odpad 

opakowany), sklasyfikowane pod kodem odpadu 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje 

i przedmioty). 

2. Odbiór odpadu: 
a)  odbiór  odpadu  odbywać  się  będzie  z  terenu  Regionalnej  Instalacji  Przetwarzania  Odpadów 
Komunalnych [RIPOK] w Tczewie, ul. Rokicka 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, lub 
zgodnie z  indywidualnym ustalonym minimum logistycznym. 
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 oraz 
sobót, 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 21 ton. 
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 pochodzących z sortowania zmieszanych 
odpadów  komunalnych  w  następujący  sposób:  odpady  będą  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 kwit 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 
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wystawiana  będzie  w  odpowiedniej  liczbie  egzemplarzy,  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w 
ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (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:  
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 Instalację1. 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  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 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 danych dotyczących agencji spedycyjnej;  
e.3) 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.4)  wszelkich  innych  informacji  żądanych  przez  Zamawiającego  a  dotyczących  zawarcia  lub 
wykonywania  umowy,  które  zostały  uznane  przez  organy  administracji  publicznej  kraju wysyłki  tj. 
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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  

IV. Części zamówienia  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

V. Zamówienia uzupełniające  

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających.  

VI. Oferty wariantowe  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

VII. Termin wykonania zamówienia  

Zamówienie obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.  

VIII. Warunki udziału w postępowaniu.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 

ust. 5 w zakresie: 

‐  pkt.  1)  tj.  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 

– Prawo restrukturyzacyjne  (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 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); 

‐ pkt. 5) tj. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika  lub  wykroczenie  przeciwko  środowisku,  jeżeli  za  jego  popełnienie  wymierzono  karę 

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 złotych; 

‐ pkt. 6)  tj.  jeżeli urzędującego członka organu zarządzającego  lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce  jawnej  lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej  lub komandytowo‐

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt. 5); 
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‐  pkt.  7)  tj. wobec  którego wydano  ostateczną  decyzję  administracyjną  o  naruszeniu  obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony  środowiska  lub przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 złotych; 

ustawy Pzp; 

2. którzy zgodnie z art. 22 ust.1b ustawy PZP spełniają warunki dotyczące:  

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

odrębnych przepisów,  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  

3) zdolności technicznej lub zawodowej.  

3.  Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  w 

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

zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

4.  Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi  udowodnić 

zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych 

podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

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

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

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

6. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:  

a) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest podmiotem dysponującym decyzją administracyjną 

w zakresie gospodarowania odbieranym  odpadem o kodzie 191212, obejmującą odzysk odbieranego 

rodzaju odpadu, tzn.:  

‐  pozwolenie  zintegrowane  (jeżeli  instalacja  objęta  jest  obowiązkiem  uzyskania  pozwolenia 

zintegrowanego) 

lub 

‐ zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (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 o kodzie 191212) poza terenem Rzeczpospolitej 

Polskiej  powinien  przedstawić  zezwolenie  równoważne  decyzji  na  odzysk  lub  decyzję  na 

unieszkodliwianie wystawiane w kraju, w którym ta instalacja się znajduje. 

b) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
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Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej 

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

c) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca  spełni warunek  jeżeli wykaże, wykonanie,  a w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub 

ciągłych  również  wykonywanych,  usług  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu 

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

dwóch usług polegających na odbiorze, transporcie i odzysku lub unieszkodliwieniu  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 2 500 Mg każda z nich (nie dopuszcza się sumowania 

mniejszych, cząstkowych usług objętych odrębnymi umowami lub zleceniami). 

7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności,  jeżeli  zaangażowanie  zasobów  technicznych  lub  zawodowych  wykonawcy  w  inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VIII. 6. lit. 

b‐c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części,  polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych. 

9. Zamawiający  jednocześnie  informuje,  iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej w niniejszej 

SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:  

1)  Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów  udowodni 

zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych 

podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania mu  do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

W celu oceny, czy  Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22 a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w 

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda:  

‐ dokumentów, które określają  w szczególności:  

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

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

zamówienia,  

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 

d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,  zrealizuje 

usługi, których zdolności dotyczą. 

2) Zamawiający oceni,  czy udostępniane wykonawcy przez  inne podmioty  zdolności  techniczne  lub 

zawodowe  lub  ich sytuacja  finansowa  lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
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spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz  zbada, czy nie zachodzą wobec  tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5.  

3)  W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub 

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

zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

 

Uwaga: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art.24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie 
zbada, czy Wykonawca, którego oferta oceniana jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

9.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia   potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust.1 : 

1) Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski 

Dokument Zamówienia  (zwany dalej JEDZ) – wypełniony  i podpisany przez Wykonawcę – formularz 

JEDZ stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

Informacje  zawarte  w  JEDZ  będą  stanowić  wstępne  potwierdzenie,  że  wykonawca  nie  podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ o którym mowa w 

pkt.  9.1)  niniejszej  SIWZ  składa  każdy  z wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie. 

Dokument  ten  ma  potwierdzać  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  brak  podstaw 

wykluczenia w  zakresie, w którym każdy  z wykonawców wykazuje  spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

3) Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w  celu wykazania braku  istnienia wobec nich podstaw wykluczenia  z udziału w 

postępowaniu składa JEDZ, o którym mowa w pkt 9.1) niniejszej SIWZ, dotyczący tych podmiotów. 

4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby  innych podmiotów, w celu wykazania braku  istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia ‐ w zakresie, w  jakim powołuje się na  ich zasoby ‐ 

warunków udziału w postępowaniu składa JEDZ, o którym mowa w pkt 9.1) niniejszej SIWZ, dotyczący 

tych podmiotów. 

UWAGA: 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy (sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) . 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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5)  Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia,  wezwie  wykonawcę,  którego  oferta  została 

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

dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a)  ‐  pozwolenie  zintegrowane  (jeżeli  instalacja  objęta  jest  obowiązkiem  uzyskania  pozwolenia 

zintegrowanego) 

  lub 

‐ zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (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 o kodzie 191212) poza  terenem 

Rzeczpospolitej Polskiej powinien przedstawić zezwolenie równoważne decyzji na odzysk lub decyzję na 

unieszkodliwianie wystawiane w kraju, w którym ta instalacja się znajduje. 

b)  informację banku  lub  spółdzielczej  kasy oszczędnościowo‐kredytowej,  potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym 

niż 1 miesiąc przed upływem terminu 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. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 

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

który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku. 

c) 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 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 4 do SIWZ.  

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

•  referencje  bądź  inne  dokumenty wystawione  przez  podmiot  na  rzecz  którego  usługi  były 

wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane  

•  w przypadku zamówień na usługi ‐ oświadczenie Wykonawcy ‐ jeżeli z uzasadnionych przyczyn 

o  obiektywnym  charakterze Wykonawca  nie  jest w  stanie  uzyskać  dokumentów,  o  których mowa 

wyżej. 

W  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  nadal  wykonywanych  referencje  bądź  inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert.  

d) 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 do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP; 
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e)  zaświadczenia właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzającego,  że wykonawca  nie 

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

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

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

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

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

f)  zaświadczenia  właściwej  terenowej  jednostki    organizacyjnej  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń 

Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  albo  innego  dokumentu 

potwierdzającego,  że wykonawca nie  zalega  z opłacaniem  składek na ubezpieczenia  społeczne  lub 

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

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

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

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

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

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

ustawy PZP oraz, odnośnie  skazania  za wykroczenie na  karę aresztu, w  zakresie określonym przez 

zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5  i 6 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

h)  oświadczenia  wykonawcy  o  braku  wydania  wobec  niego  prawomocnego  wyroku  sądu  lub 

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

ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne albo – w przypadku wydania  takiego wyroku  lub decyzji – 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

i) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienie publiczne; 

j) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie 

na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP; 

k)  oświadczenia wykonawcy  o  braku wydania wobec  niego  ostatecznej  decyzji  administracyjnej  o 

naruszeniu  obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa  pracy,  prawa  ochrony  środowiska  lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZP; 

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

w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r. poz. 719); 

6) Jeżeli wykonawca nie złoży JEDZ oraz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o  których mowa w  art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,  lub  innych dok. niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 

w  terminie przez  siebie wskazanym,  chyba  że mimo  ich  złożenia oferta wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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7)  Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa powyżej w pkt. 5): 

I) ppkt g) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

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

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 

informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 

ustawy PZP; 

II) ppkt d) –  f)    ‐  składa dokument  lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

  a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

  b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub  

  zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 

  wraz z   ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane 

  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

  całości  wykonania decyzji właściwego organu; 

III)  Dokumenty,  o  których mowa  powyżej w  pkt.  I)  oraz  II)  ppkt  a)  powinny  być wystawione  nie 

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

ppkt b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

IV) 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 powyżej w pkt. I) i 

II), 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. Przepis ppkt. III) stosuje się. 

V) 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. 

8) Wykonawca mający  siedzibę  na  terytorium  na  terytorium  RP, w  odniesieniu  do  osoby mającej 

miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 5) ppkt g), składa 

dokument, o którym mowa powyżej  w pkt. 7) ppkt I), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 

21 oraz ust. 5   pkt 6 ustawy PZP.  Jeżeli w kraju, w którym miejsce  zamieszkania ma osoba, której 

dokument  miał  dotyczyć  ,  nie  wydaje  się  takich  dokumentów,  zastępuje  się  go  dokumentem 

zawierającym  oświadczenie  tej  osoby  złożonym  przed  notariuszem  lub  przed  organem  sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego  lub gospodarczego właściwym ze względu 

na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7 ppkt. III) zdanie pierwsze stosuje się. 

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 dokument. 

Uwaga: 
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Oświadczenia  dotyczące Wykonawcy  i  innych  podmiotów,  na  których  zdolnościach  lub  sytuacji 

polega  Wykonawca  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy  PZP  oraz  dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale. 

Dokumenty  inne niż oświadczenia składane są w oryginale  lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot 

na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający  się o 

udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie www.uzp.gov.pl. Forma JEDZ powinna być zgodna 

ze  wzorem  standardowego  formularza  określonego  w  rozporządzeniu  wykonawczym  Komisji 

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

Zgodnie  z  dyrektywą  formularz  JEDZ  (stanowiący  załącznik  nr  2  do  SIWZ)  powinien  zawierać  co 

najmniej następujące informacje: 

1)  oświadczenie  Wykonawcy,  że  w  stosunku  do  niego  nie  zachodzą  przesłanki  (podstawy) 

wykluczenia, 

2)  oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu, 

3)  określenie  organu  publicznego  lub  osoby  trzeciej  odpowiedzialnych  za  wystawienie 

dokumentów  potwierdzających  brak  podstaw  do  wykluczenia  oraz  w  stosownych  przypadkach 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

4)  formalne  oświadczenie Wykonawcy,  z  którego wynika,  że Wykonawca  będzie w  stanie  na 

żądanie  i  bez  zwłoki  przedstawić  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw  do  wykluczenia  oraz 

spełnianie warunków udziału  w postępowaniu, 

5)  informacje niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających 

bezpośrednio za pomocą bazy danych (na warunkach określonych w art. 59 ust. 5 dyrektywy). 

Wykonawca składający JEDZ wypełnia: 

Część II – identyfikacja Wykonawcy, 

Część III – przesłanki wykluczenia, 

Część IV – warunki udziału w postępowaniu 

Część VI – podpisy.  

Istnieje możliwość wypełnienia  formularza  JEDZ  przy wykorzystaniu  systemu  dostępnego  poprzez 

następującą stronę internetową https://ec.europa.eu/growth/tools‐databases/espd/  

W tym celu należy podjąć następujące kroki: 

a) Ze strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniony został dokument SIWZ należy pobrać 

plik w formacie XML o nazwie „JEDZ” 

b) Wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools‐databases/espd/ 

c) Wybrać odpowiednią wersję językową  
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d)  Wybrać  opcję  „Jestem  Wykonawcą”  (Uwaga!  Powyższą  opcję  należy  również  zaznaczyć  w 

przypadku, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca) 

e) Zaimportować pobrany wcześniej plik 

f) Wypełnić formularz (zaleca się zapisanie wypełnionego formularza). 

g) Wydrukować, podpisać i załączyć do oferty. 

Wykonawca, który w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na 

zasoby podmiotu trzeciego składa odrębny JEDZ podmiotu trzeciego. 

Kwestię polegania na zasobie podmiotu trzeciego reguluje szczegółowo art. 22a ust. 1 – 6 ustawy PZP. 

Jeżeli  Wykonawca,  zamierza  powierzyć  podwykonawcy  wykonanie  części  zamówienia  a 

podwykonawca  ten  jest  podmiotem  na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji Wykonawca  polega  na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Zamawiający żąda również przedstawienia w odniesieniu 

do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 9. 5) ppkt d) – l) niniejszej SIWZ. 

JEDZ podmiotu trzeciego składa wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu  lub kryteriów selekcji.  JEDZ powinien być 

wypełniony   w zakresie w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. JEDZ powinien 

dotyczyć także weryfikacji podstaw do wykluczenia. Powyższe dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot 

trzeci  nie  będzie  podwykonawcą  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  jak  i  sytuacji  gdy  takim 

podwykonawcą będzie. 

Zamawiający wymaga aby JEDZ podwykonawców wskazanych przez wykonawcę, którym wykonawca 

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, dotyczył również weryfikacji  podstaw wykluczenia 

z postępowania. 

Wypełniony  formularz  JEDZ  należy  złożyć w  formie  pisemnej wraz  z  ofertą.  JEDZ  należy wypełnić 

odpowiednio w zakresie związanym z postawionymi w SIWZ warunkami podmiotowymi uczestnictwa 

w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. 

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  samodzielnego  pobierania  dokumentów  w  przypadku,  gdy 

wykonawcy  powołują  się  w  JEDZ  na  dostępność  dokumentów  w  bezpłatnych,  ogólnodostępnych 

bazach danych państwa członkowskich Unii Europejskiej, wskazując te bazy danych. 

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  uwzględnienia  dokumentów,  w  przypadku  gdy  wykonawcy 

powołują się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu zamawiającego. 

Zamawiający  dopuszcza  w  odniesieniu  do  wykonawcy  zastosowanie  instytucji  tzw.  self  cleaning, 

polegającej na dopuszczeniu – w sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania 

–  istnieje  możliwość  przedstawienia  przez  tego  wykonawcę  dowodów  na  to,  że  podjął  środki 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w tym że : 

a) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, 

b) podjął współpracę z organami ścigania, 

c) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym 

przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu  
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W  takim przypadku  zamawiający  rozpatrzy dowody wskazane wyżej  i  dokona  ich oceny w  świetle 

przesłanek wykluczenia wykonawcy określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13‐14 i pkt. 16‐20 Pzp. 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać  pisemnie  lub  drogą  elektroniczną,  za  wyjątkiem  oferty,  umowy  oraz  oświadczeń  i 

dokumentów wymienionych w  rozdziale VIII  niniejszej  SIWZ  (również w  przypadku  ich  złożenia w 

wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział 

wyłącznie formę pisemną. 

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 

określonym w SIWZ. 

Adres do korespondencji:  

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie, Ul. Rokicka 5A, 83‐110 Tczew 

Email : zamowienia@zuostczew.pl 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt 

‐ zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami ‐ niż 

wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy 

kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

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.  

 

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  

Marek Bystrzyński ‐ w sprawie opisu przedmiotu zamówienia  
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XI. Wadium  

Wykonawca zobowiązany  jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 

00/100 złotych) przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu; 

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

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 

275 z późn. zm.). 

Wadium w  formie  pieniądza  należy wnieść  przelewem  na  konto w  Banku  PKO  BP    o  nr  3  Tczew    

55144011980000000001277208,  

z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu PN ____/2016 na usługę ……………………………….”. 

Skuteczne  wniesienie  wadium  w  pieniądzu  następuje  z  chwilą  uznania  środków  pieniężnych  na 

rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej przed upływem terminu składania ofert 

(tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 

Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 

Z  treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na  każde pisemne  żądanie  zgłoszone 

przez  Zamawiającego  w  terminie  związania  ofertą,  zobowiązanie  Gwaranta  do  wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 

Oferta  wykonawcy,  który  nie  wniesie  wadium  lub  wniesie  w  sposób  nieprawidłowy  zostanie 

odrzucona. 

Okoliczności  i  zasady  zwrotu  wadium,  jego  przepadku  oraz  zasady  jego  zaliczenia  na  poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 

 

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Zabezpieczenie  ustala  się  w  wysokości  10%  w  stosunku  procentowym  do maksymalnej  wartości 

nominalnej  zobowiązania  zamawiającego  wynikającego  z  umowy  jeżeli  w  ofercie  podano  cenę 

jednostkową lub ceny jednostkowe  

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

Z  treści zabezpieczenia przedstawionego w  formie gwarancji / poręczenia winno wynikać,  że bank, 

ubezpieczyciel,  poręczyciel  zapłaci  na  rzecz  zamawiającego  w  terminie  maksymalnie  30  dni  od 

pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie zamawiającego, bez odwołania, bez 

warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie 

zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

W  przypadku,  gdy  zabezpieczenie,  będzie  wnoszone  w  formie  innej  niż  pieniądz  ,  zamawiający 

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

Zamawiający  zwróci  zabezpieczenie w wysokości  70 % w  terminie  do  30  dni  od  dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30 % 

pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

XIII. 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.  

XIV. Opis przygotowania oferty  

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 

do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę 

ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ  i 

wzoru  umowy  bez  zastrzeżeń,  a  także  informację  którą  część  zamówienia Wykonawca  zamierza 

powierzyć podwykonawcy; 

2) oświadczenia (w tym formularz JEDZ)  wymienione w rozdziale VIII pkt. 9. niniejszej SIWZ; 
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2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i 

czytelną  techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do  reprezentowania Wykonawcy na 

zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę niewymienioną w dokumencie  rejestracyjnym  (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do 

oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

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

5.  Wykonawca  ma  prawo  złożyć  tylko  jedną  ofertę,  zawierającą  jedną,  jednoznacznie  opisaną 

propozycję.  Złożenie większej  liczby  ofert  spowoduje  odrzucenie wszystkich  ofert  złożonych  przez 

danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 

wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając 

jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

9.  Poprawki  lub  zmiany  (również  przy  użyciu  korektora)  w  ofercie,  powinny  być  parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący 

sposób: 

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

Oferta w postępowaniu na: 

„Usługę odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów 

……………………………………………………………………………….”. 

Nie otwierać przed ……………………………..2016 r. godz. 12:15” nr ref. PN/4/2016 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

11. Zamawiający  informuje,  iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w 

postępowaniu o zamówienie publiczne są  jawne  i podlegają udostępnieniu od chwili  ich otwarcia, z 

wyjątkiem  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), 

jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie 

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12.  Zamawiający  zaleca,  aby  informacje  zastrzeżone,  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  były  przez 

Wykonawcę  złożone  w  oddzielnej  wewnętrznej  kopercie  z  oznakowaniem  „tajemnica 

przedsiębiorstwa”,  lub  spięte  (zszyte)  oddzielnie  od  pozostałych,  jawnych  elementów  oferty.  Brak 

jednoznacznego wskazania, które  informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, 

że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez 

zastrzeżeń. 
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13. Zastrzeżenie  informacji, które nie stanowią  tajemnicy przedsiębiorstwa w  rozumieniu ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie 

z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

14. Zamawiający  informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 

art.  90  ustawy  PZP,  a  złożone  przez  niego  wyjaśnienia  i/lub  dowody  stanowić  będą  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji Wykonawcy  będzie 

przysługiwało  prawo  zastrzeżenia  ich  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa.  Przedmiotowe  zastrzeżenie 

zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 

jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje  i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod  warunkiem,  że  Zamawiający  otrzyma  pisemne  zawiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych 

zasad,  jak  składana  oferta  tj. w  kopercie  odpowiednio  oznakowanej  napisem  „ZMIANA”.  Koperty 

oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i 

po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z 

napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 

kolejności  po  potwierdzeniu  poprawności  postępowania Wykonawcy  oraz  zgodności  ze  złożonymi 

ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 

warunków  udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach  innych niż  PLN,  Zamawiający przyjmie 

średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

PZP zostanie odrzucona  (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności  i obiekcje dotyczące 

treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie 

przewidzianym w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków 

udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

19. 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;  
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(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:  

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.  
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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. 

 

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

1. Oferty należy składać w:  

siedzibie zamawiającego pocztą na adres: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. ul. Rokicka 

5A, 83‐110 Tczew 

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

do dnia 09.12.2016 r. do godz. 12:00  

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, adres siedziby: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o ul. Rokicka 

5A, 83‐110 Tczew 

budynek administracyjny ‐ sala edukacyjna (parter)  

dnia  09.12.2016 r. o godz. 12:15  

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta  informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

PZP.  

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  zamawiający  zamieści  na  stronie www.zuostczew.pl  informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

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

koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cenę należy wpisać w Formularzu Ofertowym 

(załącznik  nr  1).  Zamawiający  przewiduje  możliwości  zmiany  ceny  ofertowej  w  sytuacjach 

wymienionych w paragr. 17 Umowy. 

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.  

XVIII. 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 = 0,6  Pmax1 =60 pkt 

2.  Kryterium 
wydłużenie 
terminu płatności 

100 pkt  W2 = 0,4  Pmax2 =40 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 (0,6) 
 
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 (0,4) 
 
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. 
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Jeśli Wykonawca zaproponuje termin krótszy niż 14 dni np. 7 dni to również oferta wykonawcy 
zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. 
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę 
punktów w określonych przez zamawiającego kryteriach. 
PŁ = C + T 
gdzie 
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. 
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

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

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

jedna oferta.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa 

w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może  żądać przed  zawarciem umowy przedstawienia umowy  regulującej 

współpracę  tych Wykonawców. Umowa  taka winna  określać  strony  umowy,  cel  działania,  sposób 

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność 

za  wykonanie  zamówienia,  oznaczenie  czasu  trwania  konsorcjum  (obejmującego  okres  realizacji 

przedmiotu  zamówienia,  gwarancji  i  rękojmi),  wykluczenie  możliwości  wypowiedzenia  umowy 

konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

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

umowy (załącznik nr 5).  

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

określenie warunków takiej zmiany.  

1. 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  będzie  wynikała  z  przyczyn  organizacyjnych  leżących  po  stronie 

Zamawiającego albo Wykonawcy,  

2. 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.  

3.  Wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  z  tytułu  realizacji  niniejszej  Umowy  ulega  odpowiedniej 

zmianie o kwotę dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w wyniku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: 

a) zmieniających stawkę podatku od towarów i usług; 

4. Wykonawca, w  terminie   30 dni od opublikowania zmiany przepisów, o których mowa powyżej, 

zobowiązany  jest złożyć Zamawiającemu wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 

umownego, przy czym: 

a) w przypadku zmiany, o której mowa powyżej w pkt. a), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 

nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku 

od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów; 

5. W terminie 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, Strony podpiszą aneks do umowy 

odpowiednio zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy. Nowa wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 

obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów, o których mowa ust. 3. 

XXII. Środki ochrony prawnej  
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1. Każdemu 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 Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.  

2.  Środki  ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  SIWZ  przysługują  również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

XXIII. Załączniki do SIWZ:  

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 – Formularz JEDZ 

Załącznik nr 3 – 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  ‐ 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 5 – Istotne postanowienia umowy – Projekt umowy 


