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ROZDZIAŁ I: Instrukcja dla Wykonawców
1. Zamawiający :
GMINA IŁOWA
adres: 68-120 Iłowa, ul. Żeromskiego 27
tel. 68 368 14 00 fax . 68 368 14 01

Godziny pracy Zamawiającego:
Poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 16:00
Wtorek – piątek od 7:30 do 15:30
e – mail: ilowa@ ilowa.pl
adres strony internetowej: www.ilowa.info.pl

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.1.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019.poz. 1843 ze zmianami) zwanej w dalszej części
„ustawą” lub „ustawą Pzp”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w myśl
art. 39 ustawy Pzp o wartości zamówienia poniżej progu 214000 EURO
1.2.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawo zamówień
publicznych.
1.3.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej w dalszej części
„specyfikacją” lub SIWZ:
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1126 ze zmianami).
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, (Dz. U. z
2019 r. poz. 2453).
1.4 Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacje
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz informacje o złożonych odwołaniach będą
zamieszczane na stronie internetowej: www.ilowa.info.pl
1.5.W przypadku dokumentów dotyczących postępowania odwoławczego Zamawiający dopuszcza
wyłącznie formę pisemną.
1.6. W przypadku błędnie podanego nr telefonu i faksu lub braku komunikacji z Wykonawcą, Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych z przedmiotem zamówienia.
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2. Przedmiot zamówienia.

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu
Gminy Iłowa od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.”

2.1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu, poniżej
wskazanych rodzajów, odpadów komunalnych dostarczonych przez podmiot lub podmioty
odbierający/odbierające przedmiotowo określone odpady z:
•
•

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Iłowa
punktu / punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych funkcjonujących na terenie gminy Iłowa

w określonej poniżej ilości maksymalnej, w okresie od 1 stycznia 2021r do 31 grudnia 2021r.
2.2. Kody CPV określające przedmiot zamówienia
2.2.1.Kod określający główny przedmiot zamówienia:
90.50.00.00-2-usługi związane z odpadami.
2.2.2. Kody uzupełniające:
90.51.00.00-5-usuwanie i obróbka odpadów
90.51.40.00-3-usługi recyklingu odpadów
90.53.30.00-2-usługi gospodarki odpadami
2.3.Zagospodarowanie odpadów polega na przetworzeniu odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1pkt 21 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. z zm.).
2.4. Ilekroć Zamawiający posługuje się kodami odpadów, należy przez to rozumieć kody zawarte w
rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10).
2.4.Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania następujących frakcji odpadów komunalnych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 07 – Opakowania ze szkła
17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17
09 02 i 17 09 03
17 03 80 – Odpadowa papa
17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
170102 – Gruz ceglany
17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
15 01 04 – opakowania z metali
16 01 03 – zużyte opony

2.5. Maksymalna ilość odpadów komunalnych do zagospodarowania w okresie od 01 stycznia 2021r. do 31
grudnia 2021r. wynosi:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1600,00Mg
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji – 65,00Mg
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe – 175,00MgMg
15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych – 28,00Mg
15 01 07 – Opakowania ze szkła – 110,00Mg
17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – 75,00Mg
17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17
09 02 i 17 09 03 – 57,00Mg
17 03 80 – Odpadowa papa – 13,00Mg
17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 – 3,00Mg
17 01 02 – Gruz ceglany – 10,00Mg
17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 8,00Mg
15 01 04 – opakowania z metali – 1,00Mg
16 01 03 – zużyte opony – 24,00Mg

2.6. Odpady komunalne w celu ich zagospodarowania będą przekazywane sukcesywnie w ilościach
zależnych od ilości odpadów wytworzonych na terenie gminy Iłowa i odebranych przez podmiot świadczący
usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Iłowa, do instalacji wskazanej przez Wykonawcę w
ofercie.
2.7. Odpady podlegające obowiązkowi zagospodarowania w instalacji komunalnej mogą zostać
zagospodarowane wyłącznie w instalacji komunalnej. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
muszą zostać zagospodarowanie w instalacji komunalnej prowadzonej przez Wykonawcę, wskazanej w
ofercie, zza wyjątkiem sytuacji, dla których w sposób wyraźny przewidziano wyłączenie tego obowiązku.
2.8.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił realizację zamówienia w zakresie zagospodarowania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przy użyciu instalacji komunalnej do
przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia, wskazanej na liście, o której mowa w art. 38b
ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach zmienionej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.
Do czasu utworzenia listy, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt.1 ustawy o odpadach, zmienionej ustawą z
dnia 19 lipca 2019 r. zastosowanie mają postanowienia art. 17 ust. 1 i 2 ww. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
2.9. Dla zapewnienie odpowiedniej jakości, w tym środowiskowej, świadczonych usług Zamawiający wymaga
by zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów
biodegradowalnych następowało zgodnie z wymaganiami:
2.9.1. systemu zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważnymi systemami, przy
zastrzeżeniu, że za równoważne Zamawiający uznaje wyłącznie ustandaryzowane systemy
międzynarodowe, stosowane na terenie UE,
2.9.2 systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001 lub równoważnymi systemami, przy zastrzeżeniu, że
za równoważne Zamawiający uznaje wyłącznie ustandaryzowane systemy międzynarodowe, stosowane na
terenie UE.
W tym celu Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał wdrożony system zarządzania środowiskowego
w oparciu o normę PN-EN ISO 14001 lub równoważną oraz system zarządzania jakością w oparciu o normę
PN-EN ISO 9001 lub równoważną, przynajmniej w zakresie prowadzenia działalności dotyczącej
zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz biodegradowalnych
odpadów komunalnych.
2.10. Jeżeli instalacja komunalna prowadzona przez Wykonawcę i wskazana w ofercie nie będzie
przyjmować odpadów, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjęcie odpadów w innej instalacji
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komunalnej, na swój koszt i własnym staraniem, jak również pokryć koszt wygenerowany przez konieczność
transportu odpadów komunalnych do wyznaczonej przez Wykonawcę instalacji, w wysokości różnicy kosztu
transportu odpadów komunalnych do instalacji wskazanej w ofercie a kosztu transportu odpadów do
wskazanej przez Wykonawcę instalacji komunalnej, zza wyjątkiem sytuacji w której Wykonawca
samodzielnie zapewni transport odpadów komunalnych przywiezionych do instalacji komunalnej wskazanej
w ofercie, do innej instalacji komunalnej.
2.11. Jeżeli inna instalacja, niż instalacja komunalna wskazana przez Wykonawcę w ofercie, nie będzie
przyjmować odpadów, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjęcie odpadów w innej (alternatywnej)
instalacji, na swój koszt i własnym staraniem, jak również pokryć koszt wygenerowany przez konieczność
transportu odpadów komunalnych do wyznaczonej przez Wykonawcę instalacji, w wysokości różnicy kosztu
transportu odpadów komunalnych do instalacji wskazanej w ofercie a kosztu transportu odpadów do
wskazanej przez Wykonawcę instalacji zza wyjątkiem sytuacji w której Wykonawca samodzielnie zapewni
transport odpadów komunalnych przywiezionych do instalacji wskazanej w ofercie, do innej (alternatywnej)
instalacji.
2.12. Wykonawca powiadomi podmiot, który będzie dostarczał odpady objęte niniejszym zamówieniem do
wskazanej przez Wykonawcę instalacji w celu ich zagospodarowania, jak również Zamawiającego, o każdej
sytuacji uniemożliwiającej przekazanie odpadów do instalacji wskazanej w ofercie, przy jednoczesnym
wskazaniu instalacji, w której Wykonawca zapewnił przyjęcie odpadów. Powiadomienie nie może nastąpić
później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji o zaistnieniu stanu niemożliwości przekazania
odpadów do wskazanej w ofercie instalacji.
2.13. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany instalacji do zagospodarowania odpadów wskazanej przez
Wykonawcę w ofercie, jeżeli zmiana taka będzie konieczna ze względu na obiektywnie zaistniałe
okoliczności, np. awaria instalacji pod warunkiem akceptacji nowej instalacji przez Zamawiającego i na
warunkach z nim uzgodnionych. Przekazanie odpadów do nowej instalacji nie może powodować zwiększenia
kosztów dla Zamawiającego, w tym również wynikających z konieczności transportu odpadów do innej
instalacji niż wskazana w ofercie, chyba że Wykonawca pokryje te koszty.
2.14. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić przyjęcie odpadów w systemie BDO.
2.15. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać kopię dokumentów
potwierdzonych za zgodność z oryginałem dotyczących legalizacji wagi, niezwłocznie nie później niż w
terminie 2 dni.
2.16. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpadów w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godzinach 6:00-21:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
2.17. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich pracowników, realizujących niniejsze zamówienie.
2.18. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na warunkach określonych umową, której wzór
stanowi Rozdział II SIWZ – Wzór umowy.
3. Udostępnianie SIWZ.
SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej www.ilowa.info.pl bądź też można ją odebrać osobiście
w siedzibie Zamawiającego w dni robocze do poniedziałku do piątku w sekretariacie w godzinach pracy
Zamawiającego.
Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle komplet SIWZ w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku.
Odpłatność za dokumentację przetargu 20 zł/kpl.
4. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji zadania: do 31 grudnia 2021r.
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5. Podstawowe zasady uczestnictwa w postępowaniu
5.1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Pzp
oraz w SIWZ.
5.2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
5.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5.4. Oferta musi obejmować realizację całości przedmiotu zamówienia tj. zagospodarowanie
odpadów za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. Niedozwolone jest złożenie oferty
obejmującej część zamówienia.
5.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy
Pzp.
5.6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp, dotychczasowemu wykonawcy zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w okresie
3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, w zakresie:
5.6.1. zagospodarowania innych niż przewidziane w niniejszym zamówieniu rodzajów (frakcji) odpadów
komunalnych,
5.6.2. zagospodarowania odpadów komunalnych po zakończeniu realizacji niniejszego zamówienia,
5.7. Zamawiający informuje, że w związku z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,
w formie pisemnej, w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w Rozdziale II SIWZ – Wzór
umowy - zał. nr 6
5.8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty
najkorzystniejszej.
5.9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5.10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp. Postępowanie prowadzone jest w języku
polskim.
5.11. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia. Pod pojęciem kluczowe części zamówienia należy rozumieć zagospodarowanie
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w instalacji komunalnej prowadzonej przez
Wykonawcę, wskazanej w ofercie. Ewentualna zmiana instalacji komunalnej w której nastąpi
zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w tym również zmiana
tymczasowa, może nastąpić na warunkach określonych w SIWZ.
5.12. Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. zastrzega, że najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może
zbadać, czy nie podlega wykluczeniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
6.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.3. SIWZ.
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6.2. Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki
wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt ustawy Pzp, za wyjątkiem sytuacji o której mowa w art. 24
ust. 9 ustawy Pzp.
6.3. W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu
dotyczące:
6.3.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenie określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
6.3.2. posiadający zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi będącymi przedmiotem zamówienia,
6.3.3. posiadający wpis do rejestru podmiotów prowadzących produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, o którym mowa w wart. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm), o ile obowiązek taki wynika z przepisów wskazanej ustawy lub
przepisów odrębnych.
6.3.4. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 500000,00zł (słownie: pięćset tys. złotych),
6.3.5. zdolności technicznych lub zawodowych.
a) Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi obejmującą/obejmujące
zagospodarowanie odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 1000 Mg przez okres co najmniej 12
miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług
łącznie w jednym zamówieniu lub oddzielnie w kilku odrębnych zamówieniach.
b) wykazać do uczestniczenia w wykonywaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami:
- Specjalista ds. edukacji ekologicznej:
* wykształcenie: nauczyciel co najmniej mianowany
* doświadczenie: minimum 3 lata doświadczenia w prowadzeniu kampanii/akcji edukacyjnej dla placówek
oświatowych.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
7.1. Zamawiający wymaga złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:
7.1.1. dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzającego, że oferta została
podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została
podpisana przez inną osobę, niż umocowana w dokumentu rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo,
umowa spółki cywilnej),
7.1.2. aktualne oświadczenie wykonawcy na mocy art. 25a ust. 1 ustawy w zakresie wskazanym przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz, o wstępnym potwierdzeniu, że wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu (oświadczenie wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz)
b) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (oświadczenie wykonawcy – zgodnie z załącznikiem
nr 3 do siwz);
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W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony
przez każdego wykonawcę.
7.2. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego złoży:
7.2.1. w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
zamawiający żąda następujących dokumentów:
- pozwolenie na prowadzanie działalności gospodarki odpadami aktualne przez okrez obowiązywania
zamówienia.
7.2.2. w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących
dokumentów:
- kserokopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej potwierdzoną za godność z oryginałem
7.2.3. w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących
dokumentów:
- wykaz usług zagospodarowania odpadów komunalnych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których usługi
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne - wg załącznika nr 5 do siwz.
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie
do dysponowania osobami wskazanymi do wykonywania niniejszego zamówienia, sporządzony
według wzoru stanowiącego załącznik nr 7
(dokument powinien potwierdzać wspólne (łączne) spełnienie przez współpartnerów występujących
wspólnie wymagań i warunków udziału w postępowaniu – dokument/yprzedstawia jeden lub kilku
współpartnerów)
7.2.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia
na
podstawie
art.
24
ust.
5
pkt
1
ustawy
Pzp.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być
złożony przez każdego wykonawcę.
Uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że może uzyskać
dokumenty, o których mowa w ppkt 7.2.4. za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
7.3.

Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu. W przypadku składania oferty
przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego
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wykonawcę – Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5, (informacja z otwarcia
ofert) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. – załącznik 4a lub 4b do SIWZ
8.

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający żąda:
- wykaz usług wykonanych, 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, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 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 albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

9.

Wykonawca zgodnie z art. 22a ustawy Pzp 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 nimi stosunków
prawnych.

10.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują usługi do
realizacji, których te zdolności są wymagane (art. 22a ust. 4 ustawy Pzp).

11.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji:
a) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o których mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Pzp – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

12.

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 do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

13.

Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp wymaga, aby wraz z ofertą i oświadczeniem
Wykonawcy, z którego będzie wynikać korzystanie z zasobów innego podmiotu, zgodnie z art. 25 ust.
1 ustawy Pzp przedłożyć pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów.

14.

Zamawiający zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp żąda, aby Wykonawca, który zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
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15.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust 1 ustawy
Pzp)
UWAGA!!!
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo

ETAP I
1) Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu.
2) Wykonawca wraz z ofertą składa:
a. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - (załącznik nr 2 do SIWZ)
b. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - (załącznik nr 3 do SIWZ)
c. Pełnomocnictwo, do złożenia oferty oraz do złożenia innych dokumentów i oświadczeń
składanych wraz z ofertą, o ile umocowanie do reprezentacji nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą. Z treści pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać czynność,
do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w
formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
d. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być umocowany do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i
zawarcia umowy. Pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być złożone w oryginale bądź
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
Dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia.
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w
art. 86 ust.5, wszyscy Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp zgodnie z treścią załącznika nr 4a lub 4b do SIWZ
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania oceny ofert, a następnie
zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ETAP II
1) Ostatecznie potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na
podstawie dokumentów to potwierdzających metodą spełnia – nie spełnia. Ocenie na tym etapie
polegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród
ofert, które nie zostaną odrzucone po analizie oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1.2. lit. a i lit b.
2) Zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. 2f ustawy Pzp Zamawiający w celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia, może na każdym etapie postepowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających,
że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
3) Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak
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niż 5 dni aktualnych na dzień składania ofert dokumentów, o których mowa w pkt 7 SIWZ z wyjątkiem
oświadczeń wymienionych w art. 25a ustawy.
7.3. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty - wyłącznie przez Wykonawców deklarujących spełnianie
kryterium oceny ofert przewidziane w art. 12.9 SIWZ, dokumentów potwierdzających, w sposób niebudzący
wątpliwości, kwalifikacje i doświadczenie osoby, która została w ofercie wskazana jako osoba, która będzie
przeprowadzać akcje edukacyjne (np. referencji). Zamawiający dopuszcza w związku z wystąpieniem
COVID-19możliwość wykonania zadań związanych z akcjami edukacyjnymi również w formie przekazania
materiałów w wersji elektronicznej, papierowej lub prowadzenia akcji edukacyjnych online.
7.4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca na wezwanie
Zamawiającego zobowiązany jest przekazać:
7.4.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.4.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
lub inny dokument potwierdzający, 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,
7.4.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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,
7.4.4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
7.4.5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem 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,
7.4.6. oświadczenie 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 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.).
7.5. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na
wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przekazać:
7.5.1. dokument potwierdzający posiadane zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi będącymi przedmiotem zamówienia,
7.5.2. dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w wart. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm), o ile obowiązek taki wynika z przepisów
wskazanej ustawy lub przepisów odrębnych,
7.5.3. dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości
nie niższej niż 500 000,00zł (słownie: pięćset tys. złotych),
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Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dot. sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
7.5.4. wykaz wykonanych, 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy usługi zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 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 albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
7.6. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego,
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przekazać:
7.6.1. zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem, potwierdzającego spełnienie
przez Wykonawcę wymogów systemu zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub inne dokument
potwierdzający równoważne środki zarządzania środowiskowego, w zakresie wskazanym w pkt 17 SIWZ,
7.6.2. zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem, potwierdzającego spełnienie
przez Wykonawcę wymogów systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001 lub inne dokument
potwierdzający równoważne środki zarządzania jakością, w zakresie wskazanym w pkt 17 SIWZ
7.6.3. decyzja właściwego organu na wprowadzanie do obrotu środka poprawiającego właściwości gleby - o
ile Wykonawca zadeklarował dostawę na rzecz Zamawiającego środka poprawiającego właściwości gleby
powstałego w ramach procesu kompostowania odpadów biodegradowalnych pochodzących
zagospodarowywanych w ramach niniejszego zamówienia.
7.7. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w pkt. 7.4-7.6 SIWZ z uwzględnieniem pkt. 7.8 SIWZ.
7.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa:
7.8.1. w pkt 7.4.1. SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.8.2. w pkt 7.4.2. – 7.4.3. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
7.9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.8.1 – 7.8.2. SIWZ,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
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albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt. 38 SIWZ stosuje się odpowiednio.
7.10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 7.4.1.
SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 7.8.1. SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i
21 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. Termin
określony w pkt. 7.8.1. SIWZ stosuje się odpowiednio.
7.11. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki cywilne) ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.12. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopia potwierdzona
notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza powinien/powinna być załączony
do oferty i zawierać w szczególności wskazanie postępowania, którego dotyczy i zakresu umocowania
pełnomocnika.
7.13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki
cywilne/konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w
pkt 6.2,. SIWZ.
7.14. Oświadczenia lub formularze sporządzone zgodnie z załączonymi do SIWZ wzorami, w tym
oświadczenia, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy
wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich
Wykonawców składających ofertę wspólną.
7.15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7.16. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.

WADIUM
8.0.Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
9. Przygotowanie oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na
złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Oferta wraz z załącznikami i wypełnionym kosztorysem ofertowym powinna być sporządzona w języku
polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, czytelnie, techniką trwałą oraz
podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz (czyste strony nie
muszą być podpisywane).
Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych
dokumentów załączonych przez wykonawcę.
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4. Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ bez modyfikacji
jego treści przez wykonawcę. Dotyczy to również załączników do oferty, których formularze wykonał
zamawiający. W przypadku sporządzania oferty przy użyciu komputera należy zachować formę wzoru
„Formularza ofertowego Wykonawcy” z zachowaniem treści oświadczeń i ich kolejności.
Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas
oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
5. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane i określone w SIWZ.
6. Dokumenty wykonawca przedstawia w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii dokumentu, jeżeli przedstawiona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
7. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
8. Wszelkie dokumenty złożone wraz z ofertą w innym języku niż język polski, muszą być złożone
wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym przez wykonawcę.
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu.
10. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie opisanej w następujący sposób:

Oferta na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Iłowa od 1
stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.” Nie otwierać przed dniem 21.09.2020r. do godz. 12:15”.
i opatrzonej danymi wykonawcy oraz adresem Zamawiającego.
Skutki związane z nie oznaczeniem koperty w sposób podany w SIWZ ponosi wykonawca.
11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i doręczeniem oferty
zamawiającemu oraz uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
13. Zamawiający sugeruje, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja
stron rozpoczynała się od nr 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty (czyste strony mogą w ogóle nie
być numerowane).
Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.
14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić poprzez złożenie pisemnego
powiadomienia z dopiskiem na kopercie opatrzonej danymi wykonawcy:
- ZMIANA dot. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Iłowa od 1
stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.” lub wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z
dopiskiem na kopercie opatrzonej danymi wykonawcy „WYCOFANIE – dot. „Zagospodarowanie
odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Iłowa od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia
2021r.”
- Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do
oferty.
15. W przypadku, gdy informacje składane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być
udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ
INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA, INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICE
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się informacje: techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne, co do
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
16. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie bez jej otwierania.
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17. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 25 września 2020r. do godziny 12:00.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27 (I piętro).
W postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po
terminie.
18. Otwarcie ofert.
1) Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 września 2020r. o godzinie 12:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd
Miejski w Iłowej ul. Żeromskiego 27, pok. nr 8
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
4) Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni
przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
10.0. Cena oferty
10.1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny
jednostkowej za zagospodarowanie 1 Mg, niżej wymienionych rodzajów odpadów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 07 – Opakowania ze szkła
17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,
17 09 02 i 17 09 03
17 03 80 – Odpadowa papa
17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
170102 – Gruz ceglany
17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
15 01 04 – opakowania z metali
16 01 03 – zużyte opony

10.2. W podanej cenie zagospodarowania odpadów należy uwzględnić wszystkie czynniki cenotwórcze,
składające się koszt realizacji zamówienia jakie obowiązany będzie ponieść Wykonawca. W szczególności:
10.2.1. w cenie zagospodarowania odpadów biodegradowalnych należy uwzględnić ewentualny koszt
związany z przekazywaniem Zamawiającemu środka poprawiającego właściwości gleby powstałego w
ramach procesu kompostowania odpadów biodegradowalnych pochodzących zagospodarowywanych w
ramach niniejszego zamówienia, w ilości zadeklarowanej w ofercie. Na wskazany koszt składa się w
szczególności, cena środka, jego odpowiedniego zapakowania oraz przekazania Zamawiającemu.
10.3. W ofercie należy podać cenę jednostkową netto, stawkę VAT oraz cenę jednostkową brutto. Oferowana
cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia. Cena powinna być podana za pomocą cyfr i słownie w złotych polskich.
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10.4. Poszczególne składki, całkowita wartość powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1373, zpóźn. zm.) oraz zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji
złotego (Dz. U. Nr 84 poz. 386, zpóźn. zm.).
10.5. Wykonawca powinien zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.) wykazane kwoty zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
10.6. Wskazane w ofercie ceny jednostkowe za zagospodarowanie 1 Mg poszczególnych rodzajów odpadów
wskazanych w pkt 10.1. SIWZ, stanowić będą podstawę oceny ofert przy wykorzystaniu algorytmu
przewidzianego w pkt 12.4.2. SIWZ oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na
zasadach określonych w § 6 Rozdziale II SIWZ – Wzór umowy.
10.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski.
10.8. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
11.0. Termin związania z ofertą
11.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.2. 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.
12.0. Kryteria oceny ofert
12.1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
12.1.1. koszt realizacji zamówienia (K) – 60 pkt,
12.1.2. kryterium jakość (J) – 20 pkt:
12.1.2.1 pokryterium (J1) przyjmowanie odpadów w niestandardowych godzinach pracy– 5 pkt,
12.1.2.2. podkryterium (J2) ilość przekazanego Zamawiającemu organicznego środka poprawiającego
właściwości gleby powstałego w ramach procesu kompostowania odpadów biodegradowalnych
pochodzących zagospodarowywanych w ramach niniejszego zamówienia, dopuszczonego do obrotu
decyzją właściwego organu – tj. spełniającego wymogi ustanowione w ustawie o nawozach i nawożeniu (J2)
– 15 pkt.
12.3. kryterium edukacja (E) – 20 pkt
12.3.1. podkryterium (E1) ilość akcji edukacyjnych lub innych form edukacji – 10 pkt
12.3.2. pokryterium (E2) kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeprowadzających akcje edukacyjne
– 10 pkt
12.4. Obliczenie kosztu (K) realizacji zamówienia nastąpi w oparciu o:
12.4.1. ceny jednostkowe za zagospodarowanie odpadów komunalnych podane przez Wykonawcę w
ofercie,
12.4.2. szacunkowy koszt transportu 1 Mg odpadów do:
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wskazanej w ofercie instalacji (właściwej dla danego rodzaju odpadu), ustalany w oparciu o szacunkowy
koszt transportu 1 Mg odpadu oraz odległość pomiędzy gminą Iłowa a wskazaną w ofercie instalacją. W
przypadku wskazania w ofercie kilku instalacji do zagospodarowania tej samej frakcji odpadów, szacunkowy
koszt transportu zostanie ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną odległości pomiędzy gminą Iłowa a
przewidzianymi w ofercie instalacjami.
- z wykorzystaniem następującego wzoru:
Kszac = ([KF1 +CkmxOiF] xW) + ([KF2 x+ CkmxOiF] xW) + … + ([KFx x +CkmxOiF]xW)
gdzie:
Kszac – szacunkowy koszt realizacji zamówienia w oparciu o ocenianą ofertę
F1, F2, F(x) – podana przez Wykonawcę w ofercie cena jednostkowa za zagospodarowanie 1 Mg kolejnej
spośród przewidzianych niniejszym zamówieniem frakcji (rodzajów) odpadów komunalnych tj.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 07 – Opakowania ze szkła
17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17
09 02 i 17 09 03
17 03 80 – Odpadowa papa
17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
170102 – Gruz ceglany
17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
15 01 04 – opakowania z metali
16 01 03 – zużyte opony
Ckm– szacunkowa cena transportu 1 Mg danego rodzaju odpadów komunalnych podanej w SIWZ w
odległości 1 km wynosząca 3,50 złotego

OiF– podana przez Wykonawcę w ofercie rzeczywista odległość pomiędzy gminą Iłowa a wskazaną przez
Wykonawcę instalację właściwą dla danej frakcji (rodzaju) odpadu
Odległość należy zmierzyć jako najkrótszą długość trasy drogami publicznymi (nie drogami wewnętrznymi,
polnymi itp.) dla pojazdów o masie całkowitej 10t i więcej od instalacji do granicy gminy Iłowa. Wykonawca
zobowiązany jest wykazać zasadność odległości różniącej się o 5% od najkrótszej odległości pomiędzy
gminą Iłowa a instalacją, ustaloną w oparciu o Google Maps.
W - współczynnik łącznej masy maksymalnej ilości frakcji (rodzaju) odpadów przewidzianej w ramach
niniejszego zamówienia, której koszt zagospodarowania jest oceniany, względem łącznej masy odpadów
komunalnych będących przedmiotem zagospodarowania w ramach niniejszej umowy (wszystkich
przewidzianych zamówieniem frakcji), wyrażony w wartości dziesiętnej np. 0,1.
W oparciu o tak oszacowany koszt (Kszac) nastąpi ocena ofert z wykorzystaniem następującego wzoru:

𝑲 =

𝑲 𝒔𝒛𝒂𝒄 𝒎𝒊𝒏
𝒙 𝟔𝟎 𝒑𝒌𝒕
𝑲𝒔𝒛𝒂𝒄 𝒃
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K szac min

-

szacowany koszt realizacji

zamówienia przy przyjęciu oferty z najniższym kosztem
szacunkowym
K szac b

-

szacowany koszt realizacji

zamówienia przy przyjęciu oferty badanej
12.5. W ramach kryterium jakość(J) ocenie podlegać będzie:
12.6. możliwość przekazania do wskazanej w ofercie instalacji do zagospodarowania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych w niestandardowych, tj. innych niż wskazane w pkt 2.17 SIWZ,
godzinach (J1). Zamawiający przyzna:
12.6.1. za przyjmowanie odpadów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 16:00 (za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) - 2 pkt,
12.6.2. za przyjmowanie odpadów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 21:00 (za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) - 5 pkt,
Wykonawca uprawniony jest do wyboru wyłącznie jednego z ww. i przewidzianych w formularzu ofertowym
wariantów godzin przyjmowania do zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych w wskazanej w ofercie Wykonawcy instalacji. Jeżeli Wykonawca przewiduje możliwość
przyjmowania ww. kategorii odpadów w dwóch lub kilku instalacjach, punkty zostaną przyznane wyłącznie,
jeżeli Wykonawca zapewni wydłużone godziny odbioru odpadów we wszystkich instalacjach do
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zadeklarowanych w ofercie.
12.7.. Ilość przekazanego Zamawiającemu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby
powstałego w ramach procesu kompostowania odpadów biodegradowalnych pochodzących
zagospodarowywanych w ramach niniejszego zamówienia, dopuszczonego do obrotu decyzją właściwego
organu – tj. spełniającego wymogi ustanowione w ustawie o nawozach i nawożeniu (J2). Zamawiający
przyzna:
12.7.1.– za zobowiązanie się Wykonawcy do przekazania Zamawiającemu, za wynagrodzeniem
uzyskiwanym przez Wykonawcę z tytułu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, ww. środka w
ilości odpowiadającej co najmniej 12% wagi maksymalnej ilości rocznej odpadów biodegradowalnych
przewidzianej niniejszym zamówieniem (tj. 7,8Mg), nie więcej jednak niż 14%, - 5 pkt
12.7.2. - za zobowiązanie się Wykonawcy do przekazania Zamawiającemu, za wynagrodzeniem
uzyskiwanym przez Wykonawcę z tytułu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, ww. środka w
ilości odpowiadającej co najmniej 14,1% wagi maksymalnej ilości rocznej odpadów biodegradowalnych
przewidzianej niniejszym zamówieniem (tj. 9,17 Mg), nie więcej jednak niż 20% - 10 pkt
12.7.3. - za zobowiązanie się Wykonawcy do przekazania Zamawiającemu, za wynagrodzeniem
uzyskiwanym przez Wykonawcę z tytułu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, ww. środka w
ilości odpowiadającej co najmniej 20,1% wagi maksymalnej ilości rocznej odpadów biodegradowalnych
przewidzianej niniejszym zamówieniem (tj. 13,07Mg) - 15 pkt
Dostawa ww. środka będzie następować w sposób określony w Rozdziale II SIWZ – Wzór umowy.
. W ramach kryterium edukacja (E) ocenie podlegać będzie:
12.8.. zadeklarowana przez Wykonawcę w ofercie ilość przeprowadzonych przez Wykonawcę akcji
edukacyjnych (E1). Zamawiający przyzna:
12.8.1. za przeprowadzenie co najmniej 1 - 4 akcji edukacyjnych lub w innych formach w okresie realizacji
zamówienia - 2 pkt
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12.8.2. za przeprowadzenie 5 - 8 akcji edukacyjnych lub w innych formach w okresie realizacji zamówienia 4 pkt
12.8.3. za przeprowadzenie 9 - 15 akcji edukacyjnych lub w innych formach w okresie realizacji zamówienia
- 6 pkt
12.8.4. za przeprowadzenie 16 - 22 akcji edukacyjnych lub w innych formach w okresie realizacji zamówienia
- 8 pkt
12.8.5 za przeprowadzenie pow. powyżej 22 akcji edukacyjnych lub w innych formach w okresie realizacji
zamówienia - 10 pkt
Na potwierdzenie przeprowadzonych akcji edukacyjnych Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych usług
wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług.
Akcja edukacyjna obejmować będzie grupę, nie mniejszą niż 5 osób i nie większą niż 20 osób.
Przeprowadzenie akcji edukacyjnej dla większej ilości osób niż 20 uznawane będzie za przeprowadzenie
proporcjonalnej ilości akcji w jednym terminie (np. 25 – 2 akcje, 35 – 3 akcje itd.).
Akcja edukacyjna musi dotyczyć aspektów środowiskowych oraz ekologicznych z szczególnym
uwzględnieniem tematyki zagospodarowywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w
instalacji zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający wymaga by w ramach każdej akcji
edukacyjnej Wykonawca w sposób przystępny i dostosowany do słuchaczy, przedstawił najważniejsze
zagadnienia dotyczące procesów zagospodarowywania odpadów komunalnych.
Akcje edukacyjne będą przeprowadzane w sposób określony w Rozdziale II SIWZ – Wzór umowy.
12.9. kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do akcji edukacyjnej (E2). Zamawiający
przyzna:
12.9.1. - za przeprowadzenie każdej z zadeklarowanych akcji edukacyjnych przez osobę/osoby, posiadające
odpowiednie uprawnienia - 5 pkt
a ponadto:
12.9.2. - za przeprowadzenie akcji edukacyjnej przez osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, przeprowadziła co najmniej 30 i nie więcej niż 40, akcji edukacyjnych dla dzieci w
wieku szkolnym, dotyczących tematyki środowiskowej oraz ekologicznej, - 1 pkt
12.9.3. za przeprowadzenie akcji edukacyjnej przez osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, przeprowadziła 41 i nie więcej niż 50 akcji edukacyjnych dla dzieci w wieku szkolnym,
dotyczących tematyki środowiskowej oraz ekologicznej - 3 pkt
12.9.4. za przeprowadzenie akcji edukacyjnej przez osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert przeprowadziła 51 akcji edukacyjnych dla dzieci w wieku szkolnym, dotyczących
tematyki środowiskowej oraz ekologicznej - 5 pkt
12.10. Łączna punktacja dla każdej oferty zostanie przyznana wg wzoru: S = K + J1 + J2 + E1 + E2.
12.11. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
13.

Zawarcie umowy

13.1. Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą zamawiający uzgodni termin i miejsce
podpisania umowy. Trzykrotne, nieusprawiedliwione przez Wykonawcę, niestawienie się w wyznaczonym
terminie do podpisania umowy, uznaje się za uchylanie od zawarcia umowy.
13.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany najpóźniej w dniu
podpisania umowy do przekazania Zamawiającemu:
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13.2.1. listy osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym oraz przekazywania i odbioru dokumentów
związanych z realizacją umowy,
13.2.2. pełnomocnictwa osoby reprezentującej wykonawcę przy podpisywaniu umowy - o ile nie będzie ono
wynikać z pełnomocnictwa załączonego do oferty,
13.2.3. oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem umowy regulującej współpracę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - w przypadku, gdy wybrano ofertę złożoną przez
takich Wykonawców,
13.3. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
14.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

14.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15.0. Postanowienia końcowe
15.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
15.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.
15.3.. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w poprzednim
punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
15.4. Zamawiający przekaże jednocześnie treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła
zapytania oraz opublikuje treść pytań i odpowiedzi na swojej stronie internetowej.
15.5.W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ z zastrzeżeniem treści art. 38 ust. 4a ustawy Pzp.
15.6. Dokonaną zmianę, o której mowa w poprzednim punkcie, Zamawiający przekaże niezwłocznie
wszystkim wykonawcom oraz opublikuje treść pytań i odpowiedzi na swojej stronie internetowej.
15.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania
ofert i poinformuje o tym Wykonawców oraz opublikuje informację o zmianie terminu na swojej stronie
internetowej.
15.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informacja o terminie zebrania zostanie zamieszczona
także na stronie internetowej, na której została opublikowana SIWZ. Zamawiający sporządzi informację
zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie,
bez wskazywania źródeł zapytań.
15.9. Środki ochrony prawnej przysługują podmiotom, wskazanym w art. 179 ustawy Pzp.
15.10. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
15.11. 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.
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15.12. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
15.13. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
15.14. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
15.15.Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. W przypadku uznania zasadności
przekazanej informacji, zamawiający powtarza czynność lub dokonuje czynności zaniechanej, informując o
tym wykonawców.
15.16. Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”,
informuje, że:
15.16.1. w celu prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO;
15.16.2. administratorem danych osobowych wykonawcy jest Gmina Iłowa
15.16.3. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Iłowej możliwy jest pod adresem: ul.
Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa
15.16.4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.,
15.16.5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp., przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
15.16.6. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
15.16.7. w odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
.15.17. Wykonawca udostępniający swoje dane posiada:
•
•

•

na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania danych osobowych, z tym że skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub
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•

w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;

15.18. Osobie udostępniającej swoje dane nie przysługuje:
•
•
•

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

15.19. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych
przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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ROZDZIAŁ II : Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Formularz ofertowy – zał. nr 1
Oświadczenie Wykonawcy – dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania – zał. nr 2
Oświadczenie Wykonawcy - dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu – zał. nr 3
Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 4a
Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 4b
Wykaz usług – zał. nr 5
Istotne postanowienia umowy (projekt umowy – zał. nr 6)
Wykaz osób – zał. nr 7
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Załącznik Nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

.........................................., dnia ................................

Pieczęć wykonawcy lub wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Iłowa
ul. Żeromskiego 27
68 – 120 Iłowa
Pieczęć wykonawcy lub wykonawców ubiegających się
wspólnie
o udzielenie zamówienia

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn:

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Iłowa od 1 stycznia 2021r. do
31 grudnia 2021r.”
WYKONAWCA:

1. Wykonawca…….…………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………….….……………………………………………………………
………………………………………
adres siedziby (w przypadku osób fizycznych również adres zamieszkania)
……………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………
tel./fax: …………….………………………………………………
REGON:…………………………….

NIP:…………………………

e-mail: ……………………… adres strony internetowej………………………………
Ustalam adres do korespondencji (jeżeli jest on inny od wskazanego powyżej):
………………………………………………………………………………………………………

2. Składam (my) niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako lider w konsorcjum zarządzanego
przez …………………………………..…....... (nazwa lidera)*. W skład konsorcjum jako partner wchodzi
…………………………………………..

(*niepotrzebne

skreślić

–

przypadku

braku

skreślenia

Zamawiający uzna, że ofertę złożono we własnym imieniu)

3. Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferuję wykonanie niniejszego
zamówienia za niżej wymienione kwoty:
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Lp.

Rodzaj odpadu wraz z kodem odpadu

1.

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

2.

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji

3.

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe

4.

15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych

5.

15 01 07 – Opakowania ze szkła

6.

17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego,
odpadowych
materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne
niż wymienione w 17 01 06,
17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż wymienione w
17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

7.

8.

17 03 80 – Odpadowa papa

9.

17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

10.

170102 – Gruz ceglany

11.

17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów

12.

15 01 04 – opakowania z metali

13.

16 01 03 – zużyte opony

Cena
netto
za Mg.

Stawka
podatku
VAT

Cena
brutto za
Mg.

Odległość
do
instalacji
w km

4. Warunki płatności: zapłata za poszczególne faktury w terminie 21dni.
5. . Zgodnie z treścią SIWZ ( 3,8 ) opisu przedmiotu zamówienia oferuję(my) realizację przedmiotu zamówienia
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), w całym okresie jego realizacji.
6. Informuje (my), że:
− wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*.
− wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących robót budowlanych/usług/dostaw: ……………………..………*
− Wartość robót/usług/dostaw powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………
zł netto*.
(*niepotrzebne skreślić).
Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do
wartości netto oferty, tj. w przypadku:
•

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

•

mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy
podatku od towarów i usług,
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o

•

importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego
przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

7. Oświadczam (my), że składam(my) ofertę jako:
− małe lub średnie przedsiębiorstwo*,
− wykonawca z innego państwa będącego członkiem Unii Europejskiej*,
− wykonawca z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskich*
(*niepotrzebne skreślić)
8. Oświadczam (my), że w cenie oferty zostały ujęte wszelkie opłaty podatki oraz inne koszty związane
w realizacją przedmiotu zamówienia.
9. Oświadczam (my), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz
uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka i trudności, jakie mogą dotyczyć
realizacji oferty przetargowej oraz nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
10. Oświadczam (my), że zamówienie wykonam samodzielnie bez udziału podwykonawców* /
zamówienie

wykonam

przy

udziale

podwykonawców*

(*niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona
zamówienie samodzielnie).
11. Oświadczam (my), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
12. Oświadczam (my), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy (zgodnie
z

przedstawionym

wzorem)

na

warunkach

określonych

i

zawartych

w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
13. Oświadczamy że przyjmowanie odpadów wskazanych w ofercie odbywać się będzie w dniach
od……………..…………………… do ……………………………. w godz. od ……………………. do
…………………………
14. Oświadczamy, że przekażemy Zamawiającemu powstający w ramach procesu kompostowania
odpadów biodegradowalnych pochodzących z zagospodarowania dostarczonych w ramach umowy –
organicznego środka poprawiającego właściwości gleby w ilości co najmniej ………% wagi
maksymalnej ilości rocznej odpadów biodegradowalnych dostarczonych na podstawie umowy.
15. Deklarujemy przeprowadzenie akcji edukacyjnych w ilości …………………………………
16. Ilość akcji edukacyjnych dla dzieci w wieku szkolnym, dotyczących tematyki środowiskowej oraz
ekologicznej przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
przez osobę wskazana do wykonania tej części umowy ………………………………………………….
17. Oświadczam (my), iż przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i zawartą umową, w szczególności w terminach i według cen w niej
określonych.
18. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
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Dodatkowymi załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1) ............................................................................
2) ............................................................................
Data: ………………………
Podpis……………………………………………
Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym
upoważnieniu oraz podpis/y
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Załącznik Nr 2 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wykonawca:
…………………………………………
…………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
…………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Iłowa od 1 stycznia
2021r. do 31grudnia 2021r.”,prowadzonego przez Gminę Iłowa (oznaczenie Zamawiającego),
oświadczam, co następuje:
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
II. WYKAZANIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ ŚRODKI SĄ WYSTARCZAJĄCE DO WYKAZANIA
JEGO RZETELNOŚCI W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 PKT 13-14 ORAZ 16-20 LUB ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP (wypełnić jeżeli dotyczy)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(Należy opisać okoliczności czynu Wykonawcy stanowiące podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 24
ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności)
III. WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZĄ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 22A
UST. 1 USTAWY PZP ORAZ O KTÓRYM MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 13-22 I UST. 5 USTAWY PZP
DOTYCZĄCE INNEGO PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do niżej wymienionego/nych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
1. …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
2. …………………………………………………………………………………………….
nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.
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IV. WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZĄ PODSTAWY WYKLUCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY
NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
1. Oświadczam, że w stosunku do niżej wymienionego/nych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami:
a) ……………………………………………………………………..….……………….
b) ………………………………………………………………………………………….
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Oświadczam, że zostanie powierzona wykonawcy/wykonawcom do wykonania część zamówienia w
zakresie: ……………………………………………………………………………………..
3. Oświadczam, że zostanie powierzona wykonawcy/wykonawcom do wykonania część zamówienia w
wysokości lub procentowa część zamówienia ………………………….. (wpisać kwotę lub %)
V. OŚWIADCZENIE O NIE PRZEDSTAWIANIU INFORMACJI WPROWADZAJĄCYCH W BŁĄD
ZAMAWIAJĄCEGO, PRZEDSTAWIANIU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ORAZ NIE PODEJMOWANIU
BEZPRAWNYCH DZIAŁAŃ:
Oświadczam, że:
1. W wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadziłem Zamawiającego w błąd
przy przedstawieniu informacji, że nie podlegam wykluczeniu, oraz że nie zataiłem tych informacji;
2. Jestem w stanie przedstawić wymagane dokumenty;
3. W wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawiłem informacji wprowadzających w błąd
Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4 Bezprawnie nie wpływałem oraz nie próbowałem wpłynąć na czynności Zamawiającego i nie próbowałem
pozyskać informacji poufnych, mogących dać mi przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
………………..………………………………………
Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym
upoważnieniu oraz podpis/y
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
Wykonawca:
….……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………
…………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Iłowa od 1 stycznia
2021r. do 31 grudnia 2021r.”,prowadzonego przez Gminę Iłowa (oznaczenie Zamawiającego),
oświadczam, co następuje:
I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu.
II. WYKAZANIE PRZEZ WYKONAWCĘ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, GDY
WYKONAWCA POWOŁUJE SIĘ NA ZASOBY INNYCH
PODMIOTÓW NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………….…………
…, w następującym zakresie: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, przedstawiam następujące dokumenty,
które określają:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu:
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b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego:
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:
d) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą:
Wykaz dokumentów:
a) ………………………………………………………………………………………………...
b) ………………………………………………………………………………………………...
III. OŚWIADCZENIE O NIE PRZEDSTAWIANIU INFORMACJI WPROWADZAJĄCYCH W BŁĄD
ZAMAWIAJĄCEGO, PRZEDSTAWIANIU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ORAZ NIE PODEJMOWANIU
BEZPRAWNYCH DZIAŁAŃ:
Oświadczam, że:
1. W wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadziłem Zamawiającego w błąd
przy przedstawieniu informacji, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, oraz że nie zataiłem tych
informacji;
2. Jestem w stanie przedstawić wymagane dokumenty;
3. W wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawiłem informacji wprowadzających w błąd
Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4 Bezprawnie nie wpływałem oraz nie próbowałem wpłynąć na czynności Zamawiającego i nie próbowałem
pozyskać informacji poufnych, mogących dać mi przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
………………..………………………………………
Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym
upoważnieniu oraz podpis/y
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Załącznik Nr 4a do
Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia

Pieczęć wykonawcy lub wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych

o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Iłowa od 1 stycznia
2021r. do 31 grudnia 2021r.”

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1843, z późn. zm.), oświadczam, że nie przynależę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 Pzp.

…………….……., dnia ………….……. r.

………………………………………………
Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym
upoważnieniu oraz podpis/y

UWAGA:
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86
ust.5 ustawy Pzp, wszyscy Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie z
treścią załącznika nr 4a lub 4b do SIWZ
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Załącznik Nr 4b do
Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia

Oświadczenie wykonawcy

Pieczęć wykonawcy lub wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Iłowa od 1 stycznia
2021r. do 31 grudnia 2021r.”
Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1843, z późn. zm.), oświadczam, że przynależę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy Pzp, z następującymi wykonawcami:

1)

……………………………………………………………………….………………………………….

2)

……………………………………………………………………….………………………………….

3)

……………………………………………………………………….………………………………….

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………
Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym
upoważnieniu oraz podpis/y

UWAGA:
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86
ust.5 ustawy Pzp, wszyscy Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie z
treścią załącznika nr 4a lub 4b do SIWZ
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Załącznik Nr 5 do
Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia

WYKAZ USŁUG
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn.
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Iłowa od 1 stycznia
2021r. do 31 grudnia 2021r.”
Pieczęć wykonawcy lub wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia

oświadczam, że moja firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) usługi zagospodarowania odpadów
komunalnych ,odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia

.

Lp

Nazwa i adres
Zamawiającego miejsce wykonania
zagospodarowania
odpadów

Rodzaj zamówienia
wraz z zakresem
rzeczowym

Czas realizacji (podać datę)
początek

Wartość usługi
brutto

koniec

Na potwierdzenie najważniejszych usług zagospodarowania odpadów komunalnych zawartych w
powyższym wykazie załączamy dowody określające, że usługi te zostały wykonane w sposób
należyty i prawidłowo ukończone.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................
Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/
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Załącznik Nr 6 do
Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia

UMOWA Nr .......................
zawarta w dniu .................................... pomiędzy:
..........................................................
w imieniu, której działają:
1. ..........................................................;

2. ..........................................................

zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
...........................................................................................
wpisanym do ..........................................................................................., w imieniu
którego/której działają:
1. ......................................................;

2. ......................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843,
zpóźn. zm.), zwanej dalej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej
treści:

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

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Iłowa,
punktu / punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych funkcjonujących na terenie gminy Iłowa,

w określonej poniżej ilości maksymalnej, w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., zgodnie z wymogami
niniejszej umowy, wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej
załącznik nr 1 do umowy oraz cenami określonymi w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do
umowy.
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2. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania następujących frakcji odpadów komunalnych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 07 – Opakowania ze szkła
17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17
09 02 i 17 09 03
17 03 80 – Odpadowa papa
17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
170102 – Gruz ceglany
17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
15 01 04 – opakowania z metali
16 01 03 – zużyte opony

3. Maksymalna ilość odpadów komunalnych do zagospodarowania w okresie objętym umową wynosi:
• 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1600,00Mg
• 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji – 65,00Mg
• 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe – 175,00MgMg
• 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych – 28,00Mg
• 15 01 07 – Opakowania ze szkła – 110,00Mg
• 17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – 75,00Mg
• 17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,
17 09 02 i 17 09 03 – 57,00Mg
• 17 03 80 – Odpadowa papa – 13,00Mg
• 17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 – 3,00Mg
• 17 01 02 – Gruz ceglany – 10,00Mg
• 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 8,00Mg
• 15 01 04 – opakowania z metali – 1,00Mg
• 16 01 03 – zużyte opony – 24,00Mg
4. Odpady komunalne w celu ich zagospodarowania będą przekazywane sukcesywnie w ilościach zależnych
od ilości odpadów wytworzonych na terenie gminy Iłowa i odebranych przez podmiot świadczący usługę/
usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Iłowa.
5. Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi przy zachowaniu najwyższej staranności zgodnie z przepisami
prawa i warunkami zawartymi w ofercie na podstawie, której zawarta została niniejsza umowa.
6. Wykonawca, przez cały okres realizacji Umowy, zobowiązany jest do posiadania uprawnień, niezbędnych
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca na wezwanie
Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów
potwierdzających posiadanie uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
7. W przypadku gdy Wykonawca realizuje Umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie wymagającym
posiadania stosownych uprawnień postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio.
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§2
Termin i podstawowe warunki realizacji umowy
1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do 31.12.2021 roku.
2. Termin realizacji zamówienia tj. zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem zamówienia: od
01.01.2021r. do 31.12.2021r. z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia określona w § 1 ust. 3 umowy lub kwota łącznego
wynagrodzenia określona w § 6 ust. 1 Umowy zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem
zakończenia realizacji zamówienia, Umowa wygasa w zakresie przewidzianego nią obowiązku
zagospodarowania odpadów komunalnych przez Wykonawcę.
4. Miejscem świadczenia usługi są instalacje wskazane przez Wykonawcę w ofercie. W przypadku wskazania
w ofercie alternatywnych instalacji do zagospodarowywania tego samego rodzaju odpadów, Zamawiający
jest uprawniony do przekazania odpadów do każdej z wskazanych w ofercie instalacji.
O niemożliwości, w tym czasowej, przekazywania odpadów do wskazanej w ofercie instalacji Wykonawca
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, niezwłocznie, nie później niż w czasie 12 godzin od dnia
powzięcia wiadomości o nieprzyjmowaniu przez instalację odpadów.
5. Odpady podlegające obowiązkowi zagospodarowania w instalacji komunalnej mogą zostać
zagospodarowane wyłącznie w instalacji komunalnej. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
muszą zostać zagospodarowanie w instalacji komunalnej prowadzonej przez Wykonawcę, wskazanej w
ofercie, za wyjątkiem sytuacji, dla których w sposób wyraźny przewidziano wyłączenie tego obowiązku.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił realizację zamówienia w zakresie niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych przy użyciu instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów objętych
przedmiotem zamówienia, wskazanej na liście, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach
zmienionej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.
7. Do czasu utworzenia listy, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt.1 ustawy o odpadach, zmienionej ustawą z
dnia 19 lipca 2019 r. zastosowanie mają postanowienia art. 17 ust. 1 i 2 ww. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
8. Dla zapewnienie odpowiedniej jakości, w tym środowiskowej, świadczonych usług Zamawiający wymaga
by zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów
biodegradowalnych następowało zgodnie wymaganiami:
8.1. systemu zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważnymi,
8.2. systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001 lub równoważnymi,
W tym celu Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał wdrożony system zarządzania środowiskowego
w oparciu o normę PN-EN ISO 14001 oraz system zarządzania jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001
lub normy równoważne, przynajmniej w zakresie prowadzenia działalności dotyczącej zagospodarowania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz biodegradowalnych odpadów komunalnych.
9. Jeżeli instalacja komunalna prowadzona przez Wykonawcę i wskazana w ofercie nie będzie przyjmować
odpadów, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjęcie odpadów w innej instalacji komunalnej, na swój
koszt i własnym staraniem, jak również pokryć koszt wygenerowany przez konieczność transportu odpadów
komunalnych do wyznaczonej przez Wykonawcę instalacji, w wysokości różnicy kosztu transportu odpadów
komunalnych do instalacji wskazanej w ofercie a kosztu transportu odpadów do wskazanej przez Wykonawcę
instalacji komunalnej, zza wyjątkiem sytuacji w której Wykonawca samodzielnie zapewni transport odpadów
komunalnych przywiezionych do instalacji komunalnej wskazanej w ofercie, do innej instalacji komunalnej.
10. Jeżeli inna instalacja, niż instalacja komunalna wskazana przez Wykonawcę w ofercie, nie będzie
przyjmować odpadów, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjęcie odpadów w innej instalacji, na swój
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koszt i własnym staraniem, jak również pokryć koszt wygenerowany przez konieczność transportu odpadów
komunalnych do wyznaczonej przez Wykonawcę instalacji, w wysokości różnicy kosztu transportu odpadów
komunalnych do instalacji wskazanej w ofercie a kosztu transportu odpadów do wskazanej przez Wykonawcę
instalacji zza wyjątkiem sytuacji w której Wykonawca samodzielnie zapewni transport odpadów komunalnych
przywiezionych do instalacji wskazanej w ofercie, do innej instalacji.
11. Wykonawca powiadomi podmiot, który będzie dostarczał odpady do wskazanej przez Wykonawcę
instalacji jak również Zamawiającego, o każdej sytuacji uniemożliwiającej przekazanie odpadów w celu
zagospodarowania do instalacji wskazanej w ofercie, przy jednoczesnym wskazaniu instalacji w której
Wykonawca zapewnił przyjęcie odpadów. Powiadomienie nie może nastąpić później niż 12 godzin po
powzięciu informacji o zaistnieniu stanu niemożliwości przekazania odpadów do wskazanej w ofercie
instalacji.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany instalacji do zagospodarowania wskazanej przez
Wykonawcę w ofercie, pod warunkiem akceptacji nowej instalacji przez Zamawiającego i na warunkach z
nim uzgodnionych. Przekazanie odpadów do nowej instalacji nie może powodować zwiększenia kosztów dla
Zamawiającego, w tym również wynikających z konieczności transportu odpadów do innej instalacji niż
wskazana w ofercie, chyba że Wykonawca pokryje te koszty.
13. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić przyjęcie odpadów w systemie BDO.
14. Przyjęcie odpadów objętych przedmiotem zamówienia będzie w każdym miesiącu realizacji zamówienia
potwierdzane w systemie BDO.
15. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać kopię dokumentów
potwierdzonych za zgodność z oryginałem dotyczących legalizacji wagi, niezwłocznie nie później niż w
terminie 2 dni.
16. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpadów w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godzinach …………….. (zza wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy),
17. Wykonawca odpowiada za:
1) zapewnienie, zgodnego z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o
odpadach:
a) zagospodarowania odpadów w procesach odzysku lub unieszkodliwiania,
b) postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,
c) prowadzenia ewidencji odpadów przekazanych do instalacji,
2) posiadanie stosownych uprawnień, w tym decyzji i zezwoleń wymaganych dla prawidłowego wykonywania
Umowy,
3) informowanie o sposobie postępowania w przypadku odmowy przyjęcia odpadów przez instalację
wskazaną przez Wykonawcę w ofercie,
4) sporządzenia raportów rocznych,
5) zapewnienie Zamawiającemu prawa do wglądu w oryginały dokumentów lub kopii dokumentów
dotyczących świadczenia usługi zagospodarowania odpadów przez Wykonawcę lub podwykonawcę oraz
udzielania Zamawiającemu informacji dotyczących realizacji przedmiotu Umowy.
§3
Podstawowe obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą w celu realizacji umowy.
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2. Zamawiający przed rozpoczęciem realizacji umowy przekaże Wykonawcy wykaz podmiotów
uprawnionych do kierowania odpadów do instalacji oraz wykaz pojazdów uprawnionych do dostarczania
odpadów do instalacji. Weryfikacja zgodności pojazdów dostarczających odpady z wykazem jest
obowiązkiem Wykonawcy. Przyjęcie do zagospodarowania odpadów dostarczonych pojazdem
nieuprawnionym nie stanowi podstawy do zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia wynikającego z
niniejszej umowy.
3. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić aktualność wykazu podmiotów oraz pojazdów jak również
wskazania daty od której ewentualne aktualizacje obowiązują. W sytuacjach awaryjnych oraz
niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego, dopuszcza się potwierdzenie danego pojazdu drogą
e-mail bez uprzedniej aktualizacji wykazu.
§4
Sprawozdawczość z realizacji umowy
1. Wykonawca, każdego roku, sporządzać będzie raport z realizacji umowy, obejmujący swym zakresem
wykonanie umowy w poprzednim roku kalendarzowym. Integralną część raportu stanowić będą dokumenty
wykazujące ilość dostarczonych odpadów. Raport roczny należy przekazać w formie pisemnej podpisanej
przez Wykonawcę oraz w formie elektronicznej, najpóźniej do 15 stycznia danego roku, następującego po
roku realizacji umowy.
2. Raport roczny, uważa się za zatwierdzone, w przypadku niezgłoszenia do niego uwag przez
Zamawiającego w terminie 15 dni od dnia jego otrzymania. W sytuacji zgłoszenia przez Zamawiającego
uwag, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania, złożyć wyjaśnienia
do zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, z tym że za uzgodnione będzie uznawana ta część raportu, do
której Zamawiający nie zgłosił uwag.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień ustnych lub pisemnych, a także okazania do wglądu
dokumentów dotyczących realizacji umowy, a Wykonawcy zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającemu żądanych informacji i dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie
krótszym niż 5 dni roboczych.
4. Wykonawca w terminie do 15 stycznia, danego roku, następującego po roku w którym realizowana była
umowy, przekaże Zamawiającemu pisemną informacje o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania
do ponownego użytku odpadów komunalnych, wraz z dokumentami potwierdzającymi ww. okoliczność. Brak
udokumentowania osiągniecia wskazanych w informacji poziomów zostanie uznany za brak osiągniecia tych
poziomów przez Wykonawcę.
5. Wykonawca w terminie do 15 stycznia, danego roku, następującego po roku w którym realizowana była
umowy, przekaże Zamawiającemu pisemną informacje o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, wraz z dokumentami
potwierdzającymi ww. okoliczność. Brak udokumentowania osiągniecia wskazanych w informacji poziomów
zostanie uznany za brak osiągniecia tych poziomów przez Wykonawcę.
§5
Kontrola realizacji umowy
1. Zamawiający ma prawo do przeprowadzania kontroli sposobu i prawidłowości wykonania przedmiotu
zamówienia przez Wykonawcę. Kontroli podlegają w szczególności zgodność wykonywania przedmiotu
zamówienia z postanowieniami umowy oraz z przepisami prawa, sposób i prawidłowość utrzymania i
eksploatacji instalacji. Zamawiający przeprowadza kontrolę, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy o
terminie i przedmiocie kontroli, nie później jednak niż na 24 godziny przed planowaną kontrolą. Zamawiający
zastrzega sobie prawo udziału w kontroli podmiotów trzecich upoważnionych przez Zamawiającego.
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2. Uprawnienie Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli oraz żądania przedstawienia informacji lub
dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dotyczy również podwykonawców, co powinno
być przewidziane w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą.
3. W przypadku, gdy Zamawiający podczas przeprowadzania kontroli stwierdzi, że Wykonawca nie wykonuje
przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy lub przepisami prawa, w sporządzanym
protokole kontroli, wyszczególni nieprawidłowości.
4. Potwierdzeniem przeprowadzenia kontroli będzie sporządzony i podpisany przez Strony (bez uwag lub z
zastrzeżeniami) protokół kontroli.
5. Wykonawca jest uprawniony do składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli poczynionych w protokole
kontroli.
6. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zastrzeżeń dotyczących ustaleń kontroli, Zamawiający w
terminie 14 dni ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń oraz przedstawi wnoszącemu zastrzeżenia
ostateczny protokół kontroli.
§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy kwoty netto
........................... zł (słownie: ..................................... zł) (liczonej jako iloczyn stawek i maksymalnej
deklarowanej ilości odpadów), powiększonej o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z
przepisami obowiązującymi w dniu jego naliczenia.
2. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie ilości przekazanych
przez Zamawiającego, Wykonawcy do zagospodarowania odpadów komunalnych w miesiącu poprzednim,
oraz wskazanych w ofercie cen jednostkowych za zagospodarowanie danego rodzaju odpadów
komunalnych.
3. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę w systemie miesięcznym.
4. Płatność za przedmiot umowy dokonana będzie przez Zamawiającego w ciągu 21 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Za datę płatności przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto
Wykonawcy należną mu kwotę.
6. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności z przedłożonej faktury o naliczone kary umowne
wynikające z noty obciążeniowej wystawionej zgodnie z postanowieniami umowy.
7. Cena jednostkowa, wskazana w ofercie, może ulec zmianie o poniesione przez Wykonawcę koszty:
1) związane ze zmianą stawki podatku od towarów i usług;
2) związane ze wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę;
3) związane ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pracowników wykonawcy;
4) związane ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
Ciężar udowodnienia kwoty rzeczywiście poniesionych kosztów i ich wpływu na cenę jednostkową, o której
mowa w ofercie spoczywa na stronie, która się na nie powołuje.
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8. W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7 każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia
wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem w
sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia o kwotę kosztu poniesionego przez wykonawcę, a w przypadku
stawki podatku VAT od daty jego zmiany. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis i wyliczenie wpływu
zmian na cenę jednostkową, o której mowa w ofercie wraz ze wskazaniem terminu ich zaistnienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień odnośnie
wyliczonych kosztów oraz weryfikacji wyliczeń dokonanych przez Wykonawcę we własnym zakresie.
§7
Kary umowne
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych Umową. Wykonawca
zobowiązany jest do naprawienia lub poniesienia kosztów napraw szkód wyrządzonych podczas
wykonywania usługi związanej z zagospodarowaniem odpadów.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:
1) w wysokości 5000 złotych za każdą rozpoczętą 1 Mg odpadów, poddaną zagospodarowaniu w instalacji
innej niż wskazana w ofercie, bez uzyskania zgody Zamawiającego,
2) w wysokości 2000 złotych za każdy przypadek wykonywania umowy bez aktualnych i wymaganych
prawem uprawnień,
3) za uniemożliwienie realizacji uprawnień Zamawiającego przewidzianych w § 5 ust. 1 – 2 umowy
dotyczących wykonywania umowy przez Wykonawcę lub podwykonawców – w wysokości 0,1% łącznego
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 powiększonego o podatek od towarów i usług VAT naliczony
zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu naliczenia kary;
4) w wysokości 50 złotych za każdy dzień zwłoki w terminowym przekazaniu raportu rocznego lub informacji
o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użytku odpadów komunalnych lub o
osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania,
5) w wysokości 10 000 złotych za każdy przypadek powierzenia realizacji kluczowej części zamówienia
podwykonawcy,
6) w wysokości 6000 złotych za każdy przypadek niewykonania akcji edukacyjnej zadeklarowanej w ofercie
Wykonawcy z wyłączeniem sytuacji wystąpienia tzw. siły wyższej określonej na zasadach przewidzianych w
Kodeksie Cywilny.
7) za wypowiedzenie lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną – w wysokości 10 % pozostałego
wynagrodzenia liczonego proporcjonalnie od dnia odstąpienia do końca trwania umowy.
3. W celu wyjaśnienia przyczyn mogących skutkować naliczeniem kar umownych, o których mowa w ust. 2
Zamawiający wezwie Wykonawcę w celu złożenia wyjaśnień dotyczących stwierdzonego naruszenia
wykonywania umowy. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania wezwania złoży na piśmie wyjaśnienia.
Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami albo po bezskutecznym upływie terminu na złożenie wyjaśnień
Zamawiający podejmie decyzję o naliczeniu kary umownej, o której poinformuje Wykonawcę w formie
pisemnej.
4. Zamawiający może potrącić kary umowne z zapłaty należności (faktury) bez uprzedniego wezwania do
zapłaty kary umownej, na co Wykonawca wyraża zgodę.
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku,
gdy wartość dokonanych przez Zamawiającego potrąceń, o których mowa w ust. 4, przekroczy wartość 10%
wartości umowy określonej w § 6 ust. 1.
6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania, przewyższającego wysokość kar
umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Zamawiający nie potrąci kar umownych wym. w ust. 1 do 7 z wynagrodzenia Wykonawcy w okresie
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od
dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono te
karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
§8
Rozwiązanie umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania
zrealizowanej części umowy.
2. Niezależnie od innych przypadków przewidzianych umową lub przepisami powszechnie obowiązującymi,
Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania
terminu wypowiedzenia) lub ze skutkiem w terminie przez siebie wskazanym, jeżeli nastąpi którakolwiek ze
wskazanych poniżej okoliczności:
1) nierozpoczęcie wykonywania przez Wykonawcę w terminie jakichkolwiek obowiązków przewidzianych
umową bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania przez Zamawiającego do rozpoczęcia wykonywania
tych obowiązków;
2) Wykonawca nie zapewni zagospodarowania wszystkich przewidzianych niniejszą Umową rodzajów
odpadów przez okres dłuższy niż 7 dni,
3) Wykonawca zapewni zagospodarowanie wyłącznie części strumienia odpadów przekazywanych przez
Zamawiającego, mniejszej niż 85%, przez okres dłuższy niż 14 dni,
4) Wykonawca bez zgody Zamawiającego zmieni instalację, w której zagospodarowaniu podlegają odpady
przekazane przez Zamawiającego,
5) Wykonawca utraci możliwość realizacji umowy przy użyciu instalacji do zagospodarowania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych będącej/będących w jego posiadaniu,
wskazanej/wskazanych w ofercie, w szczególności jeżeli instalacja/instalacje /utraciły status instalacji
komunalnej,
6) Wykonawca utraci uprawnienia niezbędne do realizacji umowy,
7) Wykonawca podejmie realizację kluczowej części zamówienia przy wykorzystaniu podwykonawcy.
§9
Podwykonawstwo
1. Zamawiający wprowadza zastrzeżenie wskazujące na obowiązek osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia o których mowa w SIWZ. Wykonawca może powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, wyłącznie w pozostałym zakresie.
2. Wykonawca oświadcza, że powierzy podwykonawcy ………………….....…………………………….
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(nazwa podwykonawcy) wykonanie następującej części zamówienia:
……………………....…………….
3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcy lub podwykonawcom, części zamówienia,
Zamawiający zastrzega, że podwykonawca zobowiązany jest do posiadania uprawnień niezbędnych do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez cały okres realizacji
przedmiotu umowy przez podwykonawcę. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego
wskazanym, przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcę zobowiązany jest do
przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie przez podwykonawcę uprawnień niezbędnych do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 10
Akcje edukacyjne
1. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania …1 akcji edukacyjnych lub w formach wymienionych w
SIWZ
2. Wykonawca zobowiązuje się, iż akcje edukacyjne przeprowadzi Pani/Pan …… 2.
3. Terminy zorganizowania akcji edukacyjnych zostaną uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym. W
przypadku niemożliwości uzgodnienia przez strony dogodnego terminu zorganizowania akcji edukacyjnych
Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego wskazania terminów, w których akcje edukacyjne
zostaną zorganizowane przez Wykonawcę.
4. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować przeprowadzenie każdej z akcji edukacyjnych oraz
przekazać stosowną dokumentację Zamawiającemu.
5. Akcja edukacyjna powinna zostać przeprowadzona w sposób dostosowany do uczestników.
6. W ramach akcji edukacyjnej, Wykonawca zapewnia materiały edukacyjne, które zostaną przekazane
uczestnikom, w szczególności Wykonawca musi zapewnić dostępność broszury informacyjnej dla każdego
z uczestników akcji. Treść broszury podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.
7. W sytuacji ograniczenia możliwości prowadzenia akcji edukacyjnych w formie określonej w SIWZ
spowodowanej rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 dopuszcza się przeprowadzenie akcji w formie
elektronicznej np. udostępnienie materiałów dydaktycznych, prezentacji, broszur, filmów, konkursów.
§ 11
Zmiana postanowień umowy
1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

Należy wskazać w oparciu o ofertę Wykonawcy.
Należy wskazać w oparciu o ofertę Wykonawcy.

1
2
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4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 7 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę
do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia, natomiast spowoduje
zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany związane w wystąpieniem epidemii w związku z COVID-19 zgodnie z
ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (DZ.U.2020.347):
2.1. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), niezwłocznie, wzajemnie informują
się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile
taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o
której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie
niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub
kontrolnych;
3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U.2020.347);;
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie
do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.
2.2. Każda ze stron umowy, o której mowa w pkt.. 2.1, może żądać przedstawienia dodatkowych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID19 na należyte wykonanie tej umowy.
2.3. Strona umowy, o której mowa w pkt.. 2.1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w pkt. 2. 1 i 2.2 w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w pkt. 2.1, na
należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.
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2.4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa
w ust.2. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w pkt. 2.1, może w
uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej części,
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej
umowy.
2.5. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące
sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia,
z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, nie mogą
stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.
2.6. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar umownych
lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu
oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której mowa w pkt. 2.1., w stanowisku, o którym mowa w pkt.
2.3, przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie
oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia
tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.
2.7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19,
mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana
z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy,
w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie
umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.
2.8. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w pkt. 2. 1, jeżeli zmiana ta obejmuje część
zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają
odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez
podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy, o której mowa w ust. 1,
zmienionej zgodnie z ust. 4.
2.9. Przepisy pkt. 2.7 i 2. 8 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym
podwykonawcą.
§ 12
Dostawa środka poprawiającego właściwości gleby
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia gotowości przekazania Zamawiającemu rocznie co
najmniej … Mg organicznego środka poprawiającego właściwości gleby powstałego w ramach procesu
kompostowania odpadów biodegradowalnych pochodzących zagospodarowywanych w ramach
niniejszego zamówienia i dopuszczonego do obrotu decyzją właściwego organu – tj. spełniającego
wymogi ustanowione w ustawie o nawozach i nawożeniu.
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2. Wykonawca dostarczy wskazany w ust. 1 środek na zlecenie Zamawiającego, nie później niż w terminie
7 dni od dnia otrzymania zlecenia, w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Iłowa
poprzedzonego informacją Wykonawcy o gotowości do dostarczenia środka.
3. Dostawa wskazanego w ust. 1 środka następuje za wynagrodzeniem przewidzianym niniejszą umową
(w ramach ceny za zagospodarowanie 1 Mg odpadów biodegradowalnych).
4. Dostarczenie wskazanego w ust. 1 środka nastąpi w opakowaniach o pojemności 50l. Zamawiającemu
przysługuje uprawnienie do zlecenia Wykonawcy dostarczenia środka luzem (bez opakowania).
§ 13
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonania umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.).
3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przelewu wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszej umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści
zawartej umowy w zakresie:
1) cen określonych w ofercie wówczas, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2) instalacji do zagospodarowania wskazanej przez Wykonawcę w ofercie, jeżeli zmiana tak będzie
konieczna ze względu na obiektywnie zaistniałe okoliczności, np. awaria instalacji, pod warunkiem akceptacji
nowej instalacji przez Zamawiającego i na warunkach z nim uzgodnionych.
3) zakresu podwykonawstwa oraz wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy.
6. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik do niniejszej umowy i jest jej integralną częścią.
7. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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Załącznik Nr 7 do
Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia
……………………………………, dnia ………………………………………………
(miejscowość)

Wykaz osób
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iłowa w okresie od dnia 1 stycznia 2021
r. do dnia 31 grudnia 2021r.”,

Oświadczamy, że skierujemy do realizacji zamówienia następujące osoby:
Lp.
Imię i nazwisko*

Doświadczenie
Podstawa
Doświadczenie
zawodowe
dysponowania
zawodowe
(staż w wykonywaniu
(wykształcenie)
akcji edukacyjnych)

1
2
3

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy lub
pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia

SIWZ –

zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Iłowa

