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Przedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Dqbrowskiego 2
59-100 Polkowice
www.Dqm-Dolkowice,com.pl
e-mail : oqm@oom-polkowice.com.ol

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacjQ zadan pn.:

Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w / w podziale na dwa zadania/
Zadanie nr 1 :
Odbi6r I zagospodarowanie odpad6w:
z czyazczenla ulic i

plac6w
al
b) ze studzienek kanalizacyjnych
c) skratki
d) zawartosci piaskownik6w
e) opakowanla z papleru itektury
0 opakowanla ze szkla
g)
h)

i)
Zadanie nr 2

kod 20 03 03

kod 20 03 06
kod 19 08 01

kod 19 08 02
kod 15 0l 01
kod 15 01 07

opakowania z tworzyw sztucznych kod 15 01 02 lub zmieszane odpady
opakowaniowe kod 15 01 06
odpady ulegajqce biodegradacji kod 20 02 01,
nieseg.egowane (zmie6zane) odpady komunalne kod 20 03 01

:

Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w:
a) inne oleje silnikowe, pzekladniowe i smarowe kod 13 02 08'

Zatwierdzil dnia 09.04.2021 r.
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\

&kaz zalacznik6w:

ZalEcznik

N

1:

Zalqcznik N 2:

Zalacznik nr 3:

Formulaz Ofertowy
Oswiadczenie Vwkonawcy skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy
Prawo zamdwien publicznych wstepnie potwierdzajqce, 2e Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

Oswiadczenie Vwkonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych

sie o

udzielenie

zam6wienia na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
Zalqcznik nr 4:

Zobowiqzanie podmjotu udostQpniajqcego zasoby,

ZalEcznik nr 5:

Oswiadczenie podmiotu udostepniajqcego zasoby, potwierdzajqce brak
podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunk6w udzialu w postepowaniu.

ZalEcznik n( 6:

Oswiadczenie \ A/konawcy o aktualnosci informacji zawartych w
oswiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie
podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych pzez Zamawiajqcego, o
kt6rych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Zalqcznik N 7:

lnformacja

o

aktualnosci

i

prawidlowoSci podmiotowych Srodk6w

dowodowych, ktdre ZamawiajEcy posiada.
Zalqcznik

fi

8:

Wykaz wykonanych uslug potwierdzajqcych spetnienie warunku udzialu w
post?powaniu.

Zalqcznik nr 9:

Dysponowanie punktem odbioru odpad6w na potwierdzenie spelnienia
warunku technicznego.

Zalqcznik nr 10:

Projektowane postanowienia umowy w postaci ,,V\Eoru Umowy".

Zalqcznik n(

Szczeg6lowy opis pzedmiotu zam6wienia.
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I, NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Przedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Dqbrowsklego 2
59-100 Polkowlce
Prowadzecy postepowanie: Dziat Inwestycji
Osoby do kontaktu
Wioletta Czeka.ilo- Kaerownik Dzialu Inwestycji
tel. 7618y',6 29 48; adres poczty elektronicznej: w.czekailo@oqm-oolkowice.com.pl

-

- Referent ds. zam6wien publicznych
tel. 76/846 29 51 ; adres poczty elektronicznej: m.sulikowska@oqm-oolkowice.com. pl
- Martyna Sulikowska

Adres strony internetowej prowadzonego postQpowania oraz adres strony, na kt6rej udostQpniane
bgdq zmiany, wyjaSnienia i inne dokumenty:
https :/,bip.pgq:@!@i@Ef!

https://iossphine,oroebiz.com

-

skladanie ofert

Uwaqat Zasadv dotvczace sposobu komunikowania sie zostafu ozez Zamawiaiaceqo umieszczone
w rozdziale Xlll ninieiszei SV1Z.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

z art. 13 ust. 1 i 2 rczpoeqdzenia Parlamentu Europe.iskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z pzetwazaniem danych

1. Zgodnie

osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/VV8
(og6lne rozporzqdzenie o danych) (Dz. U. UE 1119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1i zwanym dalej
,,RODO") informujemy, 2e:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pzedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej
sp. z o.o. z siedzibq w Polkowicach, ul. Dqbrowskiego 2, 59-100 Polkowice;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsigbiorstwie Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
z siedzibq w Polkowicach przy ul. DEbrowskiego 2 iest Pani Mazena Kasperowicz,

3)

1)
2l

3)

kontakt: iod@pgm-polkowice.com.pl, lub korespondencyjnie na adres Pzedsiebiorstwo
Gospodarki Miejskiej Sp, z o.o. ul. Dqbrowskiego 2 , 59-100 Polkowice;
Pani/Pana dane osobowe pzetwazane bgdq na podstawie art, 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwiazanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego, zgodnie z
niniejszE SVYZ.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq osoby lub podmioty, ktorym udostQpniona
zostanie dokumentacja postQpowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp

PanilPana dane osobowe pzechowywane bedq przez odpowiedni okres wynikajqcy z
pzepisow prawa, dotyczqcy obowiqzku archiwizacji dokument6w (art. 78 ust. 1 ustawy Prawo
zamowiei publicznych orcz Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011
r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych zeczowych wykazow akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji izakresu dzialanra archiw6w zakladowych); zgodnie z art. 269 ust. 3
ustawy Pzp okres przechowywania danych osobowych zamieszczanych w Biuletynie
Zamowien Publicznych okresla Prezes Urzedu Zamowierl Publicznych;
obowiezek poda ia przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiEzanym z
udzialem w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajq z ustawy Pzp.
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdq podejmowane w spos6b

4)
zautomatyzowany,
5) posiada Pani/Pan:

stosownie do art. 22 RODO.
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a) na podstawie

art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
pzypadku, gdy skozystanie z tego prawa wymagaloby po stronie
(w
dotyczqcych
administratora niewsp6lmiernie duzego wysilku moze zostaC Pani/Pan zobowiqzana do

wskazania dodatkowych informacji majqcych na celu sprecyzowanie zqdania, w
szczeg6lnosci podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zam6wienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego

b)

postepowania o udzielenie zam6wienia);

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skonystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmianE wyniku postQpowania

udzielenie zam6wienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie mo2e narusza' integralnosci protokolu oraz iego

o

c)

zalqcznik6w)i
na podstawie art. 18 RODO prawo zqdania od administratora ograniczenia pzetwazania
danych osobowych z zastzezeniem pzypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetvvanania nie ma zastosowania w odniesieniu do
pnechowywania, w celu zapewnienia korzystania za Srodkdw ochrony prawnei lub w calu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzglQdy interesu

publicznego Unii Europejskiej lub panstua czlonkowskiego)i ponadto, wystEpienie z
zqdaniem ograniczenia pzetwazania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakonczenia postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Uzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, 2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza pzepisy
RODO:
w przypadku danych osobowych zamieszczonych pzez Zamawia.iqcego w Biuletynie
Zam6wien Publicznych, prawo dostgpu i prawo do sprostowania danych sq wykonywane w
drodze zqdania skierowanego do ZamawiajEcego.
nie pzysluguje Pani/Panu:
w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
prawo do pzenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO:
na podstawie art. 21 RODO prawo spzeciwu, wobec pzetwazania danych osobowych,
gdyz podstawa prawnq przetwazania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODOi

d)
6)

7)

8)
2,

al
b)
c)

pzysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych pzez administratora. Organem
wlagciwym dla przedmiotowe.i skargi jest Uzqd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00- 193 Warszawa.

Jednoczegnie Zamawiaiacv informuie, 2e Vwkonawca iest zobowiazanv wvoelnid obowiazkl
informacvine ozewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozooeadzenie Parlamentu Eurooeiskieoo
i Radv (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sorawie ochronv os6b fizvcznvch w zwiazku z
ozetwazaniem danvch osobowvch i w sorawie swobodneoq Drzeolvwu takich danvch oraz
uchvlenia dvrektvw 95/46/VVE (oo6lne rozoozadzenie o ochronie danvch) (Dz. Uz. UE L 119 z
04.05.2016. str. 1) wobec os6b fizvcznvch. od ktorvch dane osobowe bezoosrednio lub oosrednio
pozvskal w celu ubieoania sig o udzielenie zamowienia oubliczneqo w ninieiszvm oosteoowanlu."

III. TRYB UDZIELANIA ZAMOWTENIA ORAZ WYMOGI FORMALNE

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (dalej : ,,Pzp" lub ,ustawa Pzp")
oraz niniejsza Specyfikacja Warunkow Zam6wienia, zwana dalej ,S\/Vz", bez pzeprowadzania
n

eg oc.ia cji

.

Szacunkowa wartosd przedmiotowego zamowienia nie prze\acza progdw unijnych o jakich
mowa w art. 3 ustawy Pzp.
Vlrykonawca zobowiqzany jest zrealizowad zam6wienie na zasadach i warunkach opisanych w
dokumentach zam6wienia.
Zamawiajqcy nie pzewiduje rozliczania w walutach obcych.
Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu Vwkonawc6w w postepowaniu.
Zamawiajqcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamowienia.
Zamawi4qcy nie pn ewiduje zebrania Vwkonawc6w.
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8. Zamawiajqcy nie pzewiduje aukcji elektronicznej.
9. Zamawiajqcy nlo pzewiduje zlolsnia oferty w postaci katalog6w elektronicznych,
10. Zamawiajacy nie prowadzi postQpowania w celu zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawi4ecy nie zastzega mozliwosci ubiegania sie o udzjelenie zamowienia wytqcznie pzez
Vvykonawcow, o kt6rych mowa w art. 94 Pzp.
12. Zamawiajqcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o pracQ peez Vwkonawce lub podwykonawce os6b wykonuiqcych wskazane poni2ej czynnosci
faktyczne w trakcie realizacji zam6wienia:
- osoba sprawujqca nadz6r i koordynacja wykonywania zam6wienla

- kierowca posiadajQcy uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o
dopuszczalnej masle calkowitej powytej 3,5 tony (prawo jazdy kat. Cl
- jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w spos6b okreslony w aft.22
S 1 ustawy z dnia 26 czeNvca 1974 r. - Kodeks pracy, z wyjetkiem przypadk6w okreslonych
obowiazujqcymi peepisami prawa. Obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bQdq
wykonywane samodzielnie i osobiscie pzez osoby fizyczne prcwadzqce dzialalnosd
gospodarczq w postaci Ew. samozatrudnienia jako podwykonawcy.
Spos6b weryfikacji zatrudnienia os6b o ktorych mowa powy2ej, oraz uprawnienia
Zamawiajqcego w zakresie kontroli spelnienia pQez Wykonawca wymagan zwiEzanych z
zatrudnianiem tych os6b oraz sankcji z tytulu niespelnienia tych wymagai zostalry okreslone w S
6 wzoru umowy, stanowiacym zalqcznik do SWZ.

13. Zamawiajacy nie okresla dodatkowych wymagan zwiqzanych z zatrudnianiem os6b, o ktorych
mowa w art. 96 ust. 2 Dkt 2 Pzo.
14. Zamawfaiqcy dopuszcza skladanis ofort czg6ciowych, Oferte rno2na
kazdego z zadaf ( zadanie nr 1 lub zadanie nr 2 )
15. Zamawiaiqcy nie dopuszcza skladanie ofert wariantowych,

zlotye odrebnig dla

16. Zamawiaiqcy pzswiduje mo2liwo66 udzielsnla zam6wief, o kt6rych mowa w atl.214 uat.
1 pkt 7 ustawy Pzp, polegajecych na poun6zeniu podobnych uslug, kt6rych wartos6
stanowic bqdzie nie wiecej nil 50% wartosci zam6wienia podstawowego' Powy2sze
zamowienie udzielane bedzie moglo by6 w okresie 3lat od dnia udzielenia zam6wienia
podstawowego, dotychczasowemu Vvykonawcy zam6wienia w pzypadku koniecznosci
wykonania powt6zenia podobnych do udzielonych uslug.
17. Zamawi4Ecy nie zastzega obowiezku osobistego wykonania pzez V\rykonawce kluczowych
zadan w ramach przedmiotowego zam6wienia.

IV, OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

L

Pzedmiotem zam6wienia jest
Zadanie nr 1 :
Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w:
kod 20 03 03
a) z czyszczenia ulic i
b) ze studzienek kanalizacyjnych kod 20 03 06
kod 19 08 01
c)
kod 19 08 02
d) zawartosci
kod 15 01 01
e) opakowania z papieru
kod 15 01 07
opakowania ze
g) opakowania z twozyw sztucznych kod 15 01 02 lub zmieszane odpady opakowaniowe kod
15 01 06
h) odpady ulegajqce biodegradacji kod 20 02 01,
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 01

plac6w

skratki

0

piaskownikow
itektury
szkla

i)

Zadanie 2.
Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w:
a) inne oleje silnikowe, pzekladniowe i smarowe kod 13 02 08'

2.

.

Szczeg6lowe wymagania pzedmiotu zam6wienia zawarte sE

zam6wienia, stanowiEcym zahcznik nr 11.

w

oprsie pzedmiotu
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Wsp6lny Slownik Zam6wien CPV:
CPV: Okre6lenio zam6wienia wg CPV:
90.50.00.00-2 Uslugi zwiqzane z odpadami.
90.51. 1 0.00-2 Usluga wywozu odpadow
90 51 20 00-9 Uslugi transportu odpadow
90 51 30 00 -6 Uslugi obr6bki i usuwania odpad6w, kt6re nie sE niebezpieczne

V. WIZJA LOKALNA

Zamawiajqcy informuje, 2e nie uzaleznia zlozenia oferty od odbycia wizji lokalnej.

VI, TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

1.

Zgodnie z aft. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia siQ informacji stanowiEcych t4emnicQ
pzedsiQbiorstwa, w rozumieniu pzepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (dalej : ,,ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

2.

Zgodnie z ustawq o zwalczaniu nieuczciwei konkurencji pzez tajemnicq przedsiebiorstwa
rozumie siQ nieujawnione do wiadomoSci publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosd gospodarczq, co do
kt6rych przedsiebiorca podjql niezbpdne dzialania w celu zachowania ich poufnogci.

3.

Zastrze2enie pzez VwkonawcQ ta,emnicy peedsigbiorstwa winno byd zlozone w@z ze
stosownym uzasadnieniem, w kt6rym wykazane zostanA aspekty uzasadniajEce wylqczenie
jawnosci danych informacji zgodnie z pkt.2. Zastzezenie pzez WkonawcQ ta.iemnicy
pzedsiebiorstwa bez uzasadnienia (lub .ie2eli uzasadnienie nie bedzie wykazywalo spelnienia
pzeslanek zastze2enia z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii), bQdzie traktowane
ptzez Zamawia)Ecego jako bezskuteczne, ze wzgledu na zaniechanie pzez Vltlkonawca
podjQcia niezbednych dzialai w celu zachowania poufnosci objetych klauzulq informacji zgodnie
z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

4.

Zgodnie z S 4.1. Rozpozqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu spozqdzania i peekazywania informacji oraz wymagai technicznych dla dokument6w
postepowaniu
udzielenie
elektronicznych oraz srodkow komunikacji elektronicznej
pzypadku
gdy
dokumenty elektroniczne w
zam6wienia publicznego lub konkursie ,,w
postgpowaniu lub konkursie, przekazywane ptzy u|yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej,
zawier4E informacje stanowiece tajemnice przedsiQbiorstwa w rozumieniu pzepisdw ustawy z
dnia 16 kwietnia '1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Vwkonawca, w celu utzymania w
poufnosci tych informacji, pzekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku".

o

w

5.

Na Vwkonawcy ciazy' bqdzie obowiqzek wlasciwego zabezpieczenia
kt6re stanowia tajemnice przedsiQbiorswa dla Zamawiajqcego-

6.

Wykonawca, kt6ry nie pzekazuje dokument6w stanowiqcych tajemnicq pzedsiQbiorstwa w
wydzielonym pliku tylko dolEcza do wszystkich dokument6w zlozonych w post9powaniu, w
pzypadku udostQpnienia Wzez Zamawiajqcego takich informacji osobom tzecim nie ma
podstaw prawnych do wniesienia sprzeciwu na dztalania Zamawiajqcego.

VtI. TERMIN WYKONANIA ZAMOWENIA
1. Termin realizacji zamdwienia:
rozpoczgcie realizacji umowy: z dniem zawarcia umowy ;
2) zakonczenie: okres 12 miesiQcy od dnia zawarcia umowy,

l)

i

ptzekazania informacji,
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vilt. WARUNK| UDZtAtU W POSTEPOWANIU

1.
2.

O udzielenie zamowienia moga ubiegad sie \ rykonawcy, kt6rzy nie podlegaje wykluczeniu na
zasadach okreslonych w Rozdziale lX S\M, oraz spelniajq okreslone peez Zamawiajqcego
warunki udzialu w postepowaniu.

\

A/konawcy, kt6zy spelniajE warunki dotyczEce:
gospodarczym:
1) zdolnosci do wystQpowania w obrocie
Zamawiajqcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2) uprawniefi do prowadzenia okre3lonei dzialalnogci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrgbnych przepis6w:
Wykonawca spelni warunek jezeli wyka2e:
a) oSwiadczeniem, te Wykonawca posiada wpis do Rejestru podmiot6w
wprowadzajqcych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruiqcymi odpadami ,

O udzielenie zamowienia mogE ubiegac sie

z wyszczeg6lnieniem odpad6w o kodach:
-na zadanie 1:
kod 15 01 01 - opakowania z papieru itektury,
kod 15 01 07- opakowania ze szkta,
kod 15 01 02 - opakowania z twozyw sztucznych

lub zmieszane odpady opakowaniowe kod 15 0'l 06,
kod 20 02 01 - odpady ulegaiqce biodegradacji,
kod 20 03 01-niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powstale z budynk6w,
kod
kod
kod
kod

20 03 06 ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i plac6w,
19 018 01 skratki ,
19 08 02 zawartosci piaskownik6w

na zadanie 2:

kod 13 02 08 inne oleie silnikowe, pzekladniowe

i

smarowe

b) aktualnq decyzjQ w zakresie odzysku lub unie6zkodliwiania odpad6w:
na zadanie 1.:
kod l5 01 01 - opakowania z papieru itektury,
kod 15 01 07- ooakowania ze szkla,
kod 15 0'l 02 - opakowania z twozyw sztucznych lub zmieszane odpady opakowaniowe
kod 15 01 06, 20 02 01 - odpady ulegajEce baodegradacj.,
kod 20 03 01-niesegregowane zmieszane odpady komunalne powstale z budynkOw, z
teren6w zielonych, 20 03 06 ze studzienek kanalizacy.inych :
kod 20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i plac6w,
kod 19 08 01 skratki,
kod 19 08 02 zawartosci piaskownik6w
na zadanie 2,:

kod 13 02

08 inne

ole.le silnikowe, pzekladniowe

ismarowe

c) o6wiadczeniem, 2e po odebraniu w/w odpad6w

unieszkodliwione

,

bedQ one odryskane lub

w spos6b i w miejscu okreSlonym w w/w decyzji

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

4l

Zamawi4qcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
zdolnoici technicznei lub zawodowei:
Wykonawca spelni warunek Jeteli:
a) wyka2e, 2e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem

teminu skladania ofert, a
je2eli okres prowadzenia dzialalnoici JEst kr6tszy - w tym okresie, wykonaf
naleiycie co najmniej 2 uslugl zgodne z pzedmiotem zam6wienia, polegalqce na
odbioze i zagoapodarowaniu odpad6w o lqcznei wartosci co najmniei 200 000 zl

b)

3.

( dla zadania 1 )

wykaie dysponowanie co naimniei jednym punktem odbloru odpad6w bedqcych
pzedmiotem zam6wienia usytuowanym w odloglosci nie wiekszej ni2 't0 km od
siedziby Zamawiajqcsgo tj. Polkowice ul. DQbrowskiego 2 ( dla zadania 1 l
W pzypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajQcych sig o udzielenie zam6wienia
Zamawiajqcy nie okr€3la szczeg6lnego sposobu spelnienia warunk6w, o kt6rych mowa w
pkt. 4) powytej .
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Vwkonawca mo2e polegao na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiot6w w zakresie zdolnosci

4.
5.

technicznej lub zawodowej.
Dodatkowe informacje o WVkonawcach polegajqcych na zasobach innych podmiotow oraz o
Vwkonawcach wsp6lnie ubiegajEcych sie o uzyskanie zam6wienia zawarte zostaly w rozdziale
Xl i Xll niniejszej SWZ.
ZamawiajEcy moze na kazdym etapie postQpowania, uzna', 2e vwkonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie pzez Vvykonawcq spzecznych interes6w, w
szczegolnoscr zaangazowanie zasob6w technicznych lub zawodowych Vvykonawcy w inne
pzedsiQwziQcia gospodarcze \ l,konawcy moze mieC negatywny wplyw na realizacie
zam6wienia.

tx. poDsTAwY WYKLUCZENTA Z POSTEPOWANIA

1.

Z postQpowania o udzielenie zamowienia wyklucza sig Vllkonawc6w, w stosunku do kt6rych
zachodzi kt6rakolwiek z okoliczno6ci wskazanych:

1) w art. 1 08 ust. 1 ustawy Pzp Zamawialqcy nie pzewiduje wykluczenia Vlrykonawcow na

2.

podstawie art. 109 ustawy Pzp.
Wkluczenie Vwkonawcy nastepuje zgodnie z aft. 111 ustawy Pzp.

x. oSwtADczENrA I DoKUMENTY, JAKTE zoBowlAzANl s4 DosrARczYC wYKoNAwcY
ZAMAWIAJACEMU, W TYM PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE
A, Oswiadczenia i dokumenty skfadane wraz z ofertq

1.

Do oferty Vwkonawca zobowiEzany jest dolqczyd aktualne na dzien skhdania ofert oswiadczenie

o

w

o

braku podstaw do wykluczenia z
Zalqcznik
nr 2 do SWZ.
potwierdzenie, 2e
powyzej
wstepne
ktorym
mowa
stanowiq
lnformacje zawarte w oSwiadczeniu, o
\ /ykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postQpowaniu.
spelnianiu warunkdw udzialu

postgpowaniu oraz

postQpowania o kt6rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

2.

Do oforty Vwkonawca zobowiEzany jest dolqczyC odpis lub informacje z Krajowego Rejestru
Sqdowego, Centralnej Ewidencji i Informacii o Dzialalnosci Gospodarczej lub innego wlasciwego

rejestru, w celu potwierdzenia, 2e osoba dzial4Eca w imieniu Vwkonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania.
Je2eli Vwkonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolite,
Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru SEdowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej - sklada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w ktorym nrykonawca ma siedzibQ lub miejsce zamieszkania, potwierdzaiqce, 2e osoba

dzialqaca w imieniu Wlkonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, W pzypadku
wskazania dostgpnogci powyzszych dokument6w pod okreslonymi adresami internetowymi
og6lnodostepnych i bezptatnych baz danych, Wykonawca pzedstawia tlumaczenie tych
dokument6w na jezyk polski.
\ 4/konawca nie jest zobowiqzany do zlozenia dokument6w, o ktorych mowa powyze.i, jezeli
ZamawiajEcy moze je uzyskac za pomocq bezplatnych i og6lnodost?pnych baz danych, o ile
\ /Vkonawca wskaze dane umozliwiaiqce dostep do tych dokumentow.

3.

Do oferty Vlrlkonawca zobowiEzany jest dolaczyc pelnomocnictwo lub inny dokument
potwierdzajqcy umocowanie do reprezentowania Vwkonawcy, jezeli w jego imieniu dziala osoba,
kt6rej umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentow, o ktorych mowa w
pkt. 2.

sytuacji Vwkonawc6w wspolnie ubiegajqcych sie o udzielenie zam6wienia do oferty
\ /Vkonawcy zobowiqzani sq dolqczyc pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajacy
umocowanie do reprezentowania Wykonawcow wspolnie ubiegajacych siQ o udzielenie
zamowienia publicznego, podpisane odpowiednio pzez osoby umocowane do reprezentowania
tych \ ,ykonawc6w.

W
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\

rykonawcy wspdlnie ubiegajqcy sie o udzielenie zam6wienia, w oparciu o ad.'. 117 ust. 4 ustawy
Pzp dolEczajE do oferty oswiadczenie, z kt6rego wynika, kt6ry zakres zam6wienia wykonajq
poszczeg6lni Vwkonawcy - Zahcznik nr 3 do StiZ.

Vlrykonawca, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiot6w udostQpniajqcych zasoby,
sklada, wraz z ofertQ, zobowiqzanie podmiotu udostepniajqcego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potzeby realizacji danego zam6wienia lub inny podmiotowy
Srodek dowodowy potwierdzajqcy, Ze Vwkonawca realizujqc zamowienie, bedzie dysponowal
niezbednymi zasobami tych podmiot6w - Zalqcznlk nr 4 do SVIrz.

ZobowiEzanie podmiotu udostgpniajqcego zasoby, o ktorym mowa w niniejszym punkcie,
potwierdza, 2e stosunek lEczEcy Vwkonawce z podmiotami udost9pniajqcymi zasoby gwarantuje
zeczywisty dostgp do tych zasob6w oraz okresla w szczeg6lnosci

'1)

zakres dostepnych VWkonawcy zasobdw podmiotu udostgpniajqcego zasoby;
spos6b i okres udostQpnienia Vwkonawcy i wykozystania pzez niego zasob6w podmiotu
udostQpniajEcego te zasoby pzy wykonywaniu zamOwienia;
czy i w jakim zakresie podmiot udostgpniajqcy zasoby, na zdolnosciach kt6rego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w postepowaniu dotyczqcych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, ztealizuje roboty budowlane lub uslugi, ktorych
wskazane zdolnosci dotyczq.

2)
3)

Vwkonawca,

w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiot6w udostepnialqcych
do oferty, wraz z oswiadczeniem, o kt6rym mowa w pkt. 1 , takze

zasoby, pzedstawia

oswiadczenie podmiotu udostQpniajqcego zasoby, potwierdzajqce brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, w
zakresie, w jakim \ rykonawca powoluje sie na jego zasoby - Zalqcznik nr 5 do SlllZ.
B. O6wiadczenia i dokumenty skladane na wezwanle

1.

Zamawi4qcy wzywa VwkonawcQ, kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniona, do zlo2enia w
wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania, ponizej wymienionych
podmiotowych Srodk6w dowodowych, aktualnych na dzien ich zlo2enia:

1)

aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o kt6rym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postQpowania
wskazanych ptzez Zamawiajqcego, o ktdrych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, w tym
r6wnie2 oswiadczenie Vwkonawcy, w zakresie art. '108 ust. pkt 5 ustawy Pzp, o braku
pzynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r'
o ochronie konkurencji i konsumentow, z innym Wykonawcq, kt6ry zlozyt odrebnE oferte, albo
oswiadczenie o pzynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajqcymi przygotowanie oferty niezaleznie od innego \ rykonawcy
nalezqcego do tej samej grupy kapitalowej - zalQcznik nr 6 do SWZ;
wykaz uslug, wykonanych, a w przypadku Swiadczen powtazajqcych sie lub ciqglych rowniez
wykonywanych, w okresie ostatnich 3lat liczEc wstecz od dnia w kt6rym uptynEl termin
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzecz ktorych uslugi
zostaly wykonane, oraz zalqczeniem dowod6w okreslajqcych czy te uslugi zostaly wykonane
lub sa wykonywane nalezycie, pzy czym dowodami, o ktorych mowa, sq referenc.ie bEdZ inne
Oswiadczenie Vwkonawcy

o

I

2l

dokumenty spozqdzone pzez podmiot, na rzecz ktorego dostawy lub uslugi byly
wykonywane, a w pzypadku Swiadczeil powtazajqcych siQ lub cieglych sq wykonwane, a
jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakteze Vlkonawca nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentow - oswiadczenie vwkonawcy: w pzypadku Swiadczen
powtazajAcych sie lub ciQglych nadal wykonywanych referencje bEdz inne dokumenty
potwierdzajqce ich nalezyte wykonywanie powinny byc wydane w okresie ostatnich 3
miesiQcy - zalqcznik nr 8 do SWZ;
UWAGA: Je2eli \ 4/konawca powoluje sie na doswiadczenie w realizacii ustug,
wykonywanych wspolnie z innymi Vvykonawcami, wykaz o kt6rym mowa powy2ej dotyczy
uslug, w kt6rych wykonaniu Vwkonawca ten bezposrednio uczestniczyl, a w przypadku
Swiadczerl powtarzajEcych sig lub ciqglych, w kt6rych wykonywaniu bezposrednio
uczestniczyl lub uczestniczy.
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3)

Oswiadczenie w zakresie dysponowania punktem odbioru odpad6w bedacych pzedmiotem
zam6wienia usytuowanym w odleglosci nie wiqkszei niz 10 km od siedziby ZamawiajEcego tj.
59-100 Polkowice, ul. Dqbrowskiego 2 ( dla zadania nr 1 ) - zalqcznlk nr 9 do SWZ;

C. Dokumenty podmiot6w zagranicznych

Zamawial?'cy nie zqda

od Wkonawcy majqcego siedzibQ lub miejsce zamieszania

poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument6w potwierdzajqcych nie podleganie wykluczeniu
na podstawie art. 108 ust. 't ustawy Pzp - w postepowaniu nie okreslono wymogu pzedlozenia
dokumentow w tym zakresie.

D, Inne dokumenty i informacje

1,

Wykonawca, wezwany do zlozenia podmiotowych 6rodk6w dowodowych, nie jest zobowiqzany
do zlozenia podmiotowych srodk6w dowodowych, kt6re Zamawi4qcy posiada w swojej
dyspozycji, .iezeli Wkonawca wskaze te Srodki dowodowe oraz potwierdzi ich prawidlowo6d i

-

zalecznik nr 7 do Swz.
zlozenia peez V[konawca waz z oletlE dokumentow nie
wymaganych na tym etapie od Vwkonawcy i jednoczesnym braku oSwiadczenia o aktualnosci
dokumentow, o kt6rym mowa w pkt. 1, Wykonawca zostanie wezwany do zlozenia tych
dokument6w na podstawie aft. 274 ust. 1 ustawy Pzp. Natomiast w pzypadku zlozenia
oswiadczenia o aktualnosci dokumentow i jednoczesnym zlo2eniu do oferty dokument6w
niekompletnych lub zawierajqcych blgdy, VWkonawca zostanie wezwany do ich zlozenia,
poprawienia lub uzupelnienia zgodnie z art. 128 ust, I ustawy Pzp,
W zakresie nieuregulowanym ustawe Pzp lub niniejszq S\M do oswiadczen i dokument6w
skladanych pzez VvykonawcA w postepowaniu zastosowanie maje w szczeg6lnosci pzepisy
rczporzadzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodk6w dowodowych oraz innych dokument6w lub oswiadczen, jakich moze
zada' Zamawi4qcy od \ rykonawcy onz rczgorzEdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu spozqdzania i peekazYwania informacii oraz wymagan
technicznych dla dokument6w elektronicznych oraz Srodkow komunikacji elektronicznej w
aktualnosC

2. W sytuacji dobrowolnego

3,

postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego.
XI, PODWYKONAWSTWO ORAZ POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW
\ rykonawca moze powierzyc wykonanie czesci zam6wienia podwykonawcy (podwykonawcom).
Zamawiajqcy wymaga, aby w pzypadku powiezenia czQsci zam6wienia podwykonawcom,

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

\ ,ykonawca wskazal w ofercie czesci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamietza powiezyc
podwykonawcom oraz podal (o ile sq mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawc6w - zalQcznik nr 1 do SWZ.
Vlrykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu polegac na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych podmiotow udostqpniajqcych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego lEczqcych go z nimi stosunk6w prawnych.

W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych doswiadczenia, Wykonawcy mogq polegac na
zdolno6ciach podmiot6w udostgpniajqcych zasoby, jesll podmioty te wykonalQ
6wiadczenie do realizacji kt6rego te zdolno6ci a4 wymagane,
Vwkonawca, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiot6w udostQpniajacych zasoby,
sklada, wraz z ofertq, zobowiqzanie podmiotu udostepniajqcego zasoby do oddania mu do
dyspozyc.ji niezbQdnych zasob6w, o ktorym mowa w rozdziale Vlll pkt.2 ppkt. 4 niniejszej S\/vz
na potzeby realizacji danego zam6wienia lub inny podmiotowy Srodek dowodowy
potwierdzajqcy, 2e VWkonawca realizujqc zam6wienie, bQdzie dysponowal niezbednymi
zasobami tych podmiotdw,
Wykonawca, w pzypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotdw udostepniajqcych
zasoby, przedstawia, wtaz z oswiadczeniem, o ktorym mowa w rozdziale X lit. A pkt. 1 niniejszej
S\M, takze oswiadczenie podmiotu udostepniajqcego zasoby, potwierdzajqce brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu, w
zakresie, w jakim vwkonawca powolu,e sig na,iego zasoby, o kt6rym mowa w rozdziale Vlll pkt.2
ppkt.4.
Zamawi4qcy ocenia, czy udostgpniane Vvykonawcy pzez podmioty udostepniajEce zasoby
zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajE na wykazanie pzez Vwkonawce spelniania

10
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w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzq wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, kt6re zostaty peewidziane wzgledem \4rykonawcy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniaiEcego zasoby nie potwierdzajq
spelniania pzez Vwkonawcq warunkow udzialu w postepowaniu lub zachodzq wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawilqcy zqda, aby Vwkonawca w terminie okreslonym
pzez ZamawialEcego zastqpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazal, 2e
samodzielnie spelnia warunki udzialu w postQpowaniu.
UWAGA: Vwkonawca nie mo2e, po uplywie terminu skladania ofert, powolywad siQ na zdolnoSci
lub sytuacjg podmiot6w udostgpniajqcych zasoby, je2eli na etapie skladania ofert nie polegal on
w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiot6w udostepniajEcych zasoby.
Szczeg6lowe dalsze postanowienia dotyczqce podwykonawcow znajdujq sie we Wzoze Umowy
w $ 12.
warunk6w udzialu

9.

xil. TNFoRMACJA DLA WYKONAWCoW WSPoLNIE UBIEGAJACYCH SIE
ZAM6WENIA

1,
2.

O

UDZIELENTE

\Arykonawcy mogq wspolnie ubiegad sie o udzielenie zam6wienia. W takim pzypadku
Vwkonawcy ustanawlajq pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego. Pelnomocnictwo winno
byC zalqczone do oferty zgodnie z zapisami rozdzialu X lit. A pkt. 3 niniejszej SWZ.
W przypadku V[konawc6w wsp6lnie ubiegajecych sie o udzielenie zamowienia, ogwiadczenia, o

w

kt6rych mowa

rozdziaie

X lit. A pkt. 1

niniejszej SWZ, sktada kazdy

z

Vwkonawc6w.

Oswiadczenia te potwierdzajE brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunk6w udzialu w
zakresie, w jakim kazdy z \ rykonawc6w wykazuje spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu.
Wkonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sie o udzielenie zam6wienia dolqczajE do oferty oswiadczenie
o ktdrym mowa w rozdziale X lit. A pkt. 4 ninie.iszej SVW, z kt6rego wynika, kt6re roboty
budowlane/dostawy/uslugi wykonaiq poszczegolni V$konawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy

3.

Pzp.
W przypadku Vwkonawc6w wsp6lnie ubiega.iqcych sig o udzielenie zam6wienia, oSwiadczenia, o
ktorych mowa w rozdziale X lit B pkt. 1 ppkt. 1) niniejszej SV\z, sklada kazdy z Wykonawcow.
Ogwiadczenia
dokumenty potwierdzajqce spelnienie warunk6w udziatu w postqpowaniu
Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sie o zam6wienie skladajQ z zastzezeniem art. 1 17 ust. 3
ustawy Pzp, tj. ,,W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia Vlykonawcy wspolnie ubiegajqcy sie o udzielenie zam6wienia
mogq polegaC na zdolnosciach tych z \ rykonawc6w, kt6rzy wykonajq roboty budowlane lub
uslugi, do realizacji ktdrych te zdolnosci sq wymagane" - co winno mied odzwierciedlenie w
oswiadczeniu skladanym zgodniez ad... 117 ust. 4 ustawy Pzp.

4.
5.

i

xil.

TNFoRMACJE

O

SPOSOBTE POROZUMIEWANIA

SIE

ZAMAWIAJACEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWNDCZEdI LUB DOKUMENToW

A. Komunikacja migdzy Zamawiajqcym a wykonawce,

1.

Komunikacla w postepowaniu o udzielenie zam6wienia, w tym skladanie ofert, wymiana
informacji oaz p?ekazywanie dokument6w lub oswiadczefr miedzy Zamawiajqcym a
\Arlkonawcq odbywa sig pzy utyciu 6rodk6w komunikacji elektronicznej, tj,:
a) Aplikacja internetowa JOSEPHINE (informacja o postepowaniu, szyfrowanie oferty,

b)

formulaze do komunikacji, SKLADANIE OFERT)
poczty elektronicznej e-mail: oom@oqm-oolkowice.com.pl (korespondencja opr6cz Ofen).

jak r6wniez ptzy uzyciu:
c) Platformy e-Zamowienia https:/iezamowienia.oov.ol/pl/ (Ogloszenie o zam6wieniu, informac,e
o postQpowaniu)

d) strony internetowej prowadzonego
(Ogloszenie

o

postQpowania https://bip. pom-oolkowice.com. pl
zamowieniu, dokumenty zamowienia, w tym S\/\Z i Informacje dla

WYkonawc6w),

11

Nr sprawy 1/2021

2,,

3.

Pzez Srodki komunikacji elektronicznej rozumie siq Srodki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drogq elektronicznq.
domenie
JOSEPHINE
aplikacja internetowa znajdujEca
https://ioseohine.oroebiz.corn/pl/, kt6ra jest p(zeznaczona do elektronicznej komunikacji migdzy
zamawiaiqcym a wykonawcq w rozumieniu Ustawy z dnia 1 1 wzesnia 2019 r. Prawo
zam6wiei publicznych (Dz. U.2019.2019 t.j.):
posrednictwem modulu
wykonawcami
Zamawiajqcy bgdzie komunikowal sie
komunikacyjnego systemu JOSEPHINE. Zlozenie oferty, ztozenie wniosku o wyjasnienie

si? na

to

z

za

dokumentacji pzetargowej, uzupelnienie kwalifikacji, wyjasnienie ofert, zglaszanie spzeciwu,
nastEpi pomigdzy zainteresowanq stronq (zwana dalej ,,wykonawcq") i zamawiajEcym wylqcznie

drogq elektronicznE w Jgzyku polskim oraz w sposob gwarantujqcy kompletnoSd danych
zawartych we wszystkich dokumentach, w tym ochrone danych poufnych i osobowych. Ta
metoda komunikacii dotyczy wszelkiej komunikac.ii elektronicznei miQdzy zamawiajqcym.
Aby bezproblemowo kozystao z systemu JOSEPHINE, konieczne jest korzystanie z komputera
podlEczonego do internetu i pzeglqdarki lnternetowej. Szczeg6lowe informacje dotyczEce
wymagan technicznych znajdujq si9 pod adresem:
httos://store. proebiz.com/docs/iosephine/pl/VWmaoania techniczne sw JOSEPHINE.Ddf
Tresciq elektronicznej komunikacji za posrednictwem oprogramowania JOSEPHINE bedzie
zlozenie oferty iwymaganych dokumentow, wyjasnienie dokumentacji pzetargowej, dodanie

kwalifikacji, wyjasnienie oferty, zlozenie spzeciwu oraz wszelka komunikacia miQdzy
i wykonawcQ w zam6wieniach publicznych. Komunikacja elektroniczna za
posrednictwem JOSEPHINE nie ma zastosowania do komunikacji ze stronami ttzecimi. Jezeli
zamawiajacy zdecyduje o mozliwosci zastosowania innej metody komunikacji niz za
posrednictwem oprogramowania JOSEPHINE to wyraznie wskaze w dokumentacji
zamawiajacym

7.

8.

pzerargoweJ.

Dostarczenie wiadomosci elektronicznych zawierajqcych dane, za posrednictwem
oprogramowania JOSEPHINE w zakresie okreslonym w punkcie 6, oznacza moment
otzymania wiadomosci zawieraiqcych dane na adres elektroniczny odbiorcy (odbiorc6w) w
oprogramowaniu JOSEPHINE. Oprogramowanie JOSEPHINE dokonuje zapisu peebiegu
komunikac,i elektronicznej.

JeSli nadawcA wiadomosci zawierajqcej dane jest zamawiajqcy, wykonawca zostanie
poinformowany, ze otzymat wiadomoSC z danymi do danego zam6wienia (na kontaktowy adres
e-mail okreslony pzez wykonawce w trakcie rejestracji do oprogramowania JOSEPHINE). Po

zalogowaniu siq do oprogramowania JOSEPHINE, tres6 wiadomosci zawierajqcej dane bedzie
widoczna w module komunikacyjnym zamOwienia.
Po dokonanej rejestracji izalogowaniu siQ do oprogramowania JOSEPHINE, wykonawca mo2e
wysylad wiadomosci z danymi ze Srodowiska systemu. Mo2e r6wniez pzeglqdac calE historiQ
swojej komunikacji z zamawiajEcym.
10. Jesli wykonawca jest zainteresowany otzymywaniem powiadomierl na wskazany adres e-mail

9.

do

konkretnego zam6wienia publicznego, zamawiajqcy zaleca klikniQcie pzycisku

INTERESUJE MNIE TO (w prawym g6rnym rogu ekranu).

11,2a date pzekazania Oferty, oswiadczenia, o kt6rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych Srodkow dowodowych, pzedmiotowych Srodkdw dowodowych oraz innych
informacji, oswiadczen lub dokument6w, pzekazywanych w postgpowaniu, przyjmuje siQ datQ
ich peekazania do aplikacji internetowei JOSEPHINA, a w pzypadku komunikacji za pomocq
poczty e-mail, datQ wplywu na sen/t/er poczty Zamawiajqcego.

12. Spos6b sporzqdzenia dokumentow elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii
dokumentow lub oswiadczen musi byo zgodny z wymaganiami okreslonymi w rozpozqdzeniu
Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu spozqdzania
pzekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokument6w elektronicznych oraz
Srodk6w komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zam6wienia publicznego lub
konkursie.
13. W celu skr6cenia m,in. czasu udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiajqcy zaleca, aby

korespondencja elektroniczna (inna nit Oferta Wykonawcy i zalqczniki do Oferty)
odbywala sie r6wniet za pomocq poczty elektronicznej na adres e-mail: oom@oqmoolkowice.com. pl

14, Jezeli Zamawiajqcy lub Wykonawca ptzekazujq oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pomocq poczty elektronicznej, kazda ze stron na 2qdanie drugiej strony
niezwlocznie ootwierdza fakt ich otzvmania.
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15.

We wszelkiej korespondencji zwiEzanej

z

niniejszym postepowaniem Zamawiaiqcy

i

Wykonawcy poslugujq sig numerem postQpowania nadanym ptzez ZamawiaiEcego.

z arl. 284 ust. 6 ustawy Pzp tresd zapylan wtaz z
wyjasnieniami (bez ujawnienia 2t6dla zapylania) udostgpni na stronie internetowej
prowadzonego postgpowania. Tym samym wszelkie informacje pzekazywane V[konawcom
stanowiq integralnE czesd specyfikacji warunkOw zam6wienia i dotyczE wszystkich
Vwkonawc6w bioracych udzial w ww. postgpowaniu. Vwkonawca jest zobowiqzany ztozyC
oferte uwzglednia.iEcq wszelkie zmiany i wyjasnienia zawarte na stronie prowadzonego

16. Zamawiajqcy informuje, 2e zgodnie

postepowania.
17. Zamawi4qcy nie przewiduje sposobu komunikowania sie z Vwkonawcami
przy uzyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

w inny sposOb ni2

B . ReJestracja

1.

2,
3.

4.
5.

Osoba upowa2niona rejestruje siQ w systemie JOSEPHINE, wypelniaiEc formulaz
rejestracyjny na domenie https://iosephine.oroebiz.com, postgpujqc w spos6b okreslony w
formulazu. Zamawiajqcy podkresla, 2e rqestracja osoby upowaznione.l ijej poiniejsza
weryfikacja jest czynnosciq jednorazowq i w interesie wykonawcy jest dokonanie tej rejestracji
w odpowiednim czasie przed podjQciem jakichkolwiek dzialafr w oprogramowaniu JOSEPHINE.
Vwkonawca pzyjmuje do wiadomosci, 2e weryfikacja osoby upowaznionej mo2e wymagac
czasu do tzech dni roboczych,
Jezeli formulaz rejestracyjny jest wypelniany pzez osobQ, kt6ra jest cztonkiem reprezentacji

(KRS) lub iest zarejestrowana w CEIDG, osoba ta nie musi udokumentowac tego faktu

i

po

pomySlnej weryfikacji moze wykona6 dowolne czynnosci w oprogramowaniu JOSEPHINE.
Jezeli formulaz rejestracyjny iest wypelniany pzez osobq upowa2nionq do dzialania w imieniu
wykonawcy 0est upowazniona do skladania ofert) na podstawie pelnomocnictwa, osoba moze
zataczyC dokument pelnomocnictwa w czasie dokonywania rejestracji bqdZ zalqczyc ten
dokument wraz z ofertq i innymi wymaganymi dokumentami. Po dokonanej rejestracji osoba
mo2e wykonywaC dowolne czynnosci w oprogramowaniu JOSEPHINE.

Podczas relestracji u2ytkownik wybiera swoje dane dostQpowe i ptzesyla formulaz
rejestracyjny. Po pzestaniu formulaza rejestracyjnego osoba upowazniona zostaje
zarejestrowana w systemie i mo2e wykonywad czynnosci w ramach zam6wien publicznych w
oprogramowaniu JOSEPHINE.

Po zalogowaniu siq do systemu JOSEPHINE zarejestrowany u2ytkownik mo2e wybrac
zamowienie publiczne i mo2e zaczqc w pelni kozystac z oprogramowania JOSEPHINE.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ DOKUMENToW WYMAGANYCH PNZEZ
ZAMAWTAJACEGO W SWZ

L

Vwkonawca sklada oferte drogq elektronicznq w rozumieniu pzepisow Ustawy z dnia 1 1
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.2019.2019 t.j.) i wprowadza je do

oprogramowania JOSEPHINE, ktdre znatduje sie pod adresem internetowym
httos://ioseohine.proebiz.com/. \ /ykonawca sklada dokumenty w wymaganym formacie i zakresie

2.

3.

oraz kolejnosci zgodnie z dokumentacjq pzetargowq zamawiajqcego.
Zlozenie ofefty oznacza zlo2enie wymaganych dokumentOw w formie formulazy ( wg wzoru w
S\M) i zalacznik6w podpisanych podpisem elektronicznym lub tylko zlozenie odpowiednich
dokument6w (tj. zalqcznik6w) podpisanych podpisem elektronicznym. Zamawi{Ecy przekazuie
informacje na temat sposobu skladania ofert oraz informacje na temat zalEcznik6w, tj.
wymaganego formatu poszczeg6lnych dokument6w, ich zakresu i kolejnosci w dokumentacii
pzerar9owej.
zamawiajqcy wymaga zlozenia oferty za pomocE zalqczonych do SWZ dokumentow, podpisanych

podpisem elektronicznym i informuje Vwkonawc6w, iz oprogramowanie nie generuje
systemowego formularza ofertowego. Vwkonawca sklada oferte wraz z wymaganymi
dokumentami w formie zalqcznik6w, uprzednio przygotowanych i podpisanych podpisem
elektronicznym w Srodowrsku komputera VWkonawcy.
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4.

Vwkonawca sklada oferte pzed uplyniqciem terminu skladania ofert. Zlozenie oferty w terminie
skladania ofert oznacza dostarczenie oferty na czas. Najmniejsza mozliwa jednostka czasu w
systemie do zlozenia oferty to sekunda.

5. Za datQ peekazania oferty przyjmuje siq datq jel przekazania na portal JOSEPHINE.
6. Zamawi4Ecy zaleca, aby \ rykonawca zapewnit dla siebie wystarczajqca rezeMe czasowq na

7.
8.

elektroniczne ztozenie oferty tj. wczesniejsze pzystEpienie do zlozenia oferty, gdyz na czas
przeslania oferty wplyw mogq mieo czynniki, na kt6re Zamawiajqcy iVltlkonawca mogq nie mieC
wplywu tj. m.in. parametry techniczne sprzetu komputerowego z kt6rego bQdzie pzesylana
oferta, prgdkoSC polqczenia internetowego VWkonawcy lub inne problemy techniczne.

Oferta zlozona po uplynigciu terminu skladania ofert zostanie pzyjeta pzez system i
oznaczona jako oferta zlozona po terminie; oferta nie zostanie uwzglQdniona wsr6d otwartych
ofert i nie zostanie udostepniona zamawiajqcemu. Powiadomienie o zlo2eniu oferty po terminie

jest wyslane na adres e-mail uzytkownika wykonawcy.

Zamawiajqcy zwraca uwagg, 2e wykonawca moze zlozy' jednq ofertQ pzed uplyniQciem
terminu skladania ofert. Wykonawca moze wycofaC swojE ofertg w dowolnym momencie pzed
uplynigciem terminu skladania ofert. Vwcofanie oferty jest mozliwe popzez klikniQcie ikony
kosza. Jezeli \ryykonawca jest zainteresowany zmianq zlo2onej oferty w terminie skladania ofert,
nalezy najpierw wycofad popzedniq ofertS, a nastQpnie wprowadzid nowE. Zlozenie/wycofanie

9.

z

calq oferte; modyfikacje lub zmiany poszczeg6lnych
dokument6w nie mogq byc wykonywane w systemie.
Ofertg nale2y sporzAdzid w jezyku polskim. Zamawiajqcy nie wyraza zgody na skladanie ofert,
oferty zawsze oznacza prace
oSwiadczefi

i

dokument6w

w jezyku innym ni2 polski. W pzypadku, gdy

pzedkladane

dokumenty lub oswiadczenia spozqdzone sq w innym jezyku, nalezy pzedtozyC je wraz z ich

tlumaczeniem na jgzyk polski. Zamawiajqcy wymaga od VWkonawcy pzedstawienia
tlumaczenia na jezyk polski wskazanych przez VwkonawcQ i pobranych Wzez Zarnawi4qcego
oswiadczei lub dokument6\n
'10. Oferte w postQpowaniu sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej
(opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

lub podpis osobisty za pomocq ktorego
podpisywana bQdzie oferta lub oswiadczenia oraz za pomocE kt6rego bqdzie potwierdzana
zgodnosC z oryginalem kopii oswiadczen lub kopii dokument6w, powinien byC aktualny iwazny
w chwili podpisywania lub potwierdzania za zgodnoSC z oryginalem.

'11. Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany

12.

W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w post?powaniu, pzekazywane przy u2yciu
Srodk6w komunikacji elektroniczne.l, zawie(4E informacje stanowiqce tajemnice
pE edsiQbiorstwa, Vwkonawca,

w celu utzymania w poufnosci tych informacji, pzekazuje,e w

sposob okreslony w Rozdziale Vl niniejszej SVVZ.

13. Poswiadczenia dokumentow za zgodnosc z oryginalem dokonuje odpowiednio Vwkonawca,
podmiot, na kt6rego zdolnoSciach lub sytuacji polega Wykonawca, Vwkonawcy wsp6lnie

ubiegajEcy sie o udzielenie zam6wienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentow, kt6re ka2dego z nich dotycze, w szczeg6lnych pzypadkach okreslonych w
Rozporzqdzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu
spozAdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow
elektronicznych oraz Srodk6w komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursie - r6wniez notariusz. Poswiadczenie za zgodnosc z
oryginalem nastgpuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pzez osobQ/osoby
upowaznionq/upowaznione. Szczegoty poswiadczen okreslone zostaty Rozporzqdzeniem
Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2Q20 r. w sprawie podmiotowych
srodkow dowodowych oraz innych dokument6w lub oswiadczerl, jakich moze zqdaC

Zamawiajqcy od VWkonawcy.
14. Oferta powinna byC podpisana

pzez osobq upowaznione do reprezentowania Vwkonawcy,
zgodnie z forma reprezentacji V[konawcy okreslonq w rejestze lub innym dokumencie,
wlasciwym dla danej formy organizacyjne.i \ rykonawcy albo ptzez upelnomocnionego
pe edstawiciela Vwkonawcy. W celu potwierdzenia, 2e osoba dztal4qca w imieniu V$konawcy
jest umocowana do jego reprezentowania, ZamawiajEcy zEda od V1rlkonawcy odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sqdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej lub innego wla6ciwego rejestru zgodnie z Rozdzialem X lit. A. pkt. 2 niniejszej
s\ /z.

15. Pelnomocnictwo

do zlozenia oferty musi byc zlozone w formie elektronicznej (opatzone.l
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kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzonel podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza siQ tak2e zlozenie elektronicznej kopii (skanu)
pelnomocnlctwa spozadzonego upzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poswiadczenia sporzEdzonego stosownie do art. 97 $ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o
notariacie, kt6re to poswiadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
bqdz tez poprzez opatzenie skanu pelnomocnictwa sporzEdzonego uprzednio w formie

pisemnej kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pelnomocnictwa nie mo2e byd uwiezytelniona pzez
upelnomocnronego.
16. Zamawiajecy nie ponoei odpowiedzialnosci

za zfoienie oferty w spos6b niezgodny z
zapisami SWZ, w szczegolnosci za sytuacje, gdy Zamawi4qcy zapozna sie z tresciq oferty
pzed uplywem terminu skladania ofert (np. zlozenie oferty w zaktadce,,VWshJ wiadomogc do
Zamawiajqcego"). Taka oferta zostanie uznana Wzez Zamawi41cego za oferte handlowq i nie
bgdzie brana pod uwagq w pzedmiotowym postQpowaniu poniewaz nie zostal spelniony
obowiazek nazucony w art. 221 ustawy Pzp.
17. Rozszezenia plik6w wykozystywanych pzez lwykonawc6w powinny by6 zgodne z
Zalqcznikiem nr 2 do "Rozpozqdzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestr6w publicznych iwymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagai dla systemow teleinformatycznych", zwanego
dalej Rozpozqdzeniem KRl.
18. ZamawiajEcy rekomenduJe wykozystanie formatow: .pdf .doc.docx .xls.xlsx .jpg (jpeg) 4
szczeq6lnvm wskazaniem na ,pdf
19. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajqcy rekomenduje wykozystanie tozszezenia
.zip.

20. WSrOd rozszeeei powszechnych a niewyEtgpujqcych w Rozporzqdzeniu KRI wystepuje: .rar
.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty zlotone w plikach z takimi rozszerzeniami zostanQ
uznane za zlo2one nieakutecznie, w sytuacji gdy Zamawiajqcy nie bgdzie m6gl dokonae
ich odczytu za pomocQ dostgpnych mu naz?dzi i oprogramowania.
21

. Zamawi44cy zwraca uwagQ na ograniczenia wielkosci plik6w podpisywanych profilem
zaufanym, kt6ry wynosi maksymalnie 10 MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikow
podpisywanych w aplikacji eDoApp sluzqcej do skladania podpisu osobistego, kt6ry wynosi

maksymalnie 5 MB.
22. W ptzypadku u2ycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego Zamawiaiqcy zaleca uzywanie
podpisu wewnQtznego (Pades - dotqczanego do dokumentu - po zlozeniu podpisu otzymuiemy
jeden plik, w ktorym znajdujq siQ zar6wno dokument, jak i informacje o podpisie). Ze wzglQdu na
niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz latwieiszE weryfikacjQ podpisu Zamawiajqcy

zaleca, w miare mozliwosci, pzekonwertowanie plik6w skladajEcych sie na oferte na
rozszezenie .pdf. Uzycie podpisu zewnetznego (Xades - osadzonego w osobnym pliku - w
pliku podpisu znajdujq siq tylko informacje o podpisie - nale2y go dotqczyC do dokumentu
ktorego dotyczy) nie bedzie prowadzilo do odzucenia Vwkonawcy, jednak2e wystepuje ryzyko
utraty integralnosci podpisu z danymi z powodu przypadkowej lub celowej edycji podpisanych
danych. Podczas weryfikacji moze nie byd mozliwoSci potwierdzenia zgodnoSci z danymi w pliku
podpisanym. Konieczne jest wysylanie pary plikow: zrodlowego i podpisanego. Moze siQ zdazyc
pzekazanie pliku z danymi bez pliku z podpisem, co jest r6wnozn aczne ze zlozeniem
niepodpisanych dokument6w.

w pzypadku podpiEywania pliku pzez kilka os6b, stosowac
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie r62nymi rodzajami podpis6w np. osobistym i

23. Zamawi'acy zaleca aby

kwalifikowanym moze doprowadziC do problem6w w weryfikacji plik6w.
24. zamawialqcy zaleca, aby \ /ykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem pzetestowat mozliwosc
prawidlowego wykorzystania wybranej metody podpisania plik6w oferty.
25. Jesli Vlykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca sie wczesniejsze
podpisanie ka2dego ze skompresowanych plik6w,

26. ZamawiajEcy zaleca aby

qig wprowadzad jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu

ich

podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowad naruszeniem integralnosci plik6w co r6wnowazne
bedzie z koniecznoscia odrzucenia oferW.
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XV. SPOSOB OBLICZANIA CENY OFERTY
W kazdej podlegajEce.i rozpatrywaniu ofercie Wykonawca zgodnie

l.
2.

3.
4.

5.

z

Fo(mularzem ofertowym

okresla cenQ brutto
Cena ta musi zawierac wszystkie koszty zwiqzane z realizacjE zam6wienia wynikajqce:
(K1).

a)
b)

z zapisow specyfikacji warunk6w zamOwienia,
z zapisow umowy,
c) z pzepasow obowiEzujqcego prawa,
d) z mozliwych zdazei losowych zwiEzanych z realizacjq zamowienia,
organizacjq prac, dyspozycyjnosciq, itp.
Cena ta musi zawieraC pelny zakres eeczowy zamowienia z niezbQdnymi kosztami, oplatami itp.

e)

niezbednymi dla wlasciwej realizacji pzedmiotu zam6wienia, a takze inne wydatki, koszty i
zobowiEzania - bez mo2liwosci wysuwania roszczen w stosunku do Zamawiajqcego.
Wszystkie ceny wymienione w Formulazu ofertowym nale2y podad w zlotvch Dolskich,
z dokladnoSci? do dw6ch miejsc po przecinku, z uwzglednieniem kwoty istawki 8 % podatku
VAT'('- dla platnikdw podatku od towarow i uslug VAT w Polsce).
Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy z dnia 11 wzesnia 2019 r. Prawo zam6wiei publicznych (Dz.
U.2019.2019 t.j.): ,,Jezeli zostala zlozona oferta, ktorej wybor prowadzilby do powstania u
Zamawia.iEcego obowiqzku podatkowego zgodnie z ustawE z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towar6w i uslug (Dz.U. z 2018r. po2.2174, z p62n. zm.), dla cel6w zastosowania kryterium ceny
lub kosztu Zamawiajqcy dolicza do przedstawionei w tej ofercie ceny kwotQ podatku od towar6w

i

uslug, ktorq mialby obowiqzek rozliczyd. Wvkonawca. skladaiac oferte. pnekazuie
Zamawiaiacemu informacie/wskazanla okreitone w att. 225 ust, 2 ustawv PzD.
W pzypadku, gdy \ rykonawca uprawniony jest do stosowania innej stawki podatku VAT, w
Formulazu ofertowym nale2y pzekreslid wpisanq peez Zamawiaiqcego stawke, a w
wykropkowane miejsce wpisad odpowiedniq stawke i zalaey' do oferty uzasadnienie jej
zastosowania.
7.
8.

Prawidlowe ustalenie podatku VAT nale2y do obowiazk6w Vvykonawcy zgodnie

z pzepisami

ustawy o podatku od towardw i uslug oraz podatku akcyzowym
Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp - Je2eli zostala zlo2ona oferta, kt6re, wyb6r prowadzilby do
powstania u ZamawiajAcego obowiqzku podatkowego zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarow i uslug, dla cel6w zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiajqcy
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotg podatku od towar6w iuslug, kt6rE mialby
obowiazek rczliczyC. VWkonawca, skladajqc oferte, ma obowiqzek:
- poinformowania Zamawiajqcego, 2e wyb6r jego oferty bQdzie prowadzil do powstania u
ZamawiajEcego obowiqzku podatkowego;
- wskazania nazwy (rodza.iu) towaru lub uslugi, ktorych dostawa lub Swiadczenie b9dq
prowadzily do powstania obowiqzku podatkowego;
wskazania
wartosci towaru lub uslugi objQtego obowiqzkiem podatkowym Zamawiajecego,
bez kwoty podatku;
- wskazania stawki podatku od towar6w i uslug, ktora zgodnie z wiedzE Vwkonawcy, bqdzie
miala zastosowanie.
9. Wzor Formulaza Ofertowego zostal opracowany pey zalozeniu, iz wyb6r oferty nie bedzie
prowadzic do powstania u ZamawiajEcego obowiqzku podatkowego w zakresie podatku VAT.

Wykonawca zobowiazany jest zlo2y6 oswiadczenie o powstaniu u
Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikowac treSd
formulaza.
10. Ceny muszq by6 podane i wyliczone w zaokrqgleniu do dw6ch mieJsc po pzecinku (zasada
zaokrEglenia - ponizej 5 nalezy ko6c6wkQ pominqc, powyzej i r6wne 5 nalezy zaokrqglic

W pzypadku, gdy

w gore)
11. Zgodnie z aft.224 ust. 3 pkt 4) ustawy Pzp ,,(...) koszty pracy, kt6rych wartosc pzyjeto do
ustalenia ceny nie mogq byd ni2sze od minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie pzepis6w ustawy z dnia 10 pazdzierntka 2002 t.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub pzepisow odrQbnych wlasciwych dla spraw, z
kt6rymi zwiEzane jest realizowane zam6wienie".
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XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1.

Vwkonawca zobowiqzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci:
(stownie: piQC tysiecy zlotych),
zadaniel. w wysokosci 5 000,00
wniesienia
wadium.
2.
ZamawiajEcy
nie
wymaga
Zadanie

zl

Wadium wnosi sie pz ed uplywem terminu skladania ofert.
Wadium mo2e byC wnoszone w jednej lub kilku nastepujqcych formach:
1l pieniqdzu;
2) gwarancjach bankowychl
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poreczeniach udzielanych pzez podmioty, o kt6rych mowa w art, 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9listopada 2000 r. o utwozeniu Polskiej Agencji Rozwoju Pe edsiebiorczoSci.
Wadium wnoszone w formie pienieznej nalezy wnosid pzelewem na konto ZamawiajEcego :
SANTANDER BANK POLSKA S.A. Nr konta 94 1090 2109 0000 0005 5000 0085
Skuteczne wniesienie wadium w pieniqdzu nastgpuje z chwilq uznania Srodk6w pieniQznych na

2.
3.

4.
5.

ww

rachunku bankowym ZamawiajEcego,

pzed uplywem terminu skladania ofert (tj. pzed

uplywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin skladania ofert).
Wadium wnoszone w formie poreczei lub gwarancji musi byC zlo2one jako oryginal gwarancji

lub poreczenia w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym i spelnia6 co najmniej poni2sze wymagania:
1) musi obejmowac odpowiedzialnoso za wszystkie pzypadki powodujEce utrate wadium pzez
Wykonawce okreslone w ustawie Pzp.
2l z.jej tresci powinno jednoznacznie wynikao zobowiEzanie gwaranta do zaplaty calej kwoty
wadiumi
3) powinno byd nieodwolalne i bezwarunkowe oraz platne na pieMsze 2qdanie;
4l termin obowiqzywania porQczenia lub gwarancji nie moZe byC krotszy ni2 termin zwiazania
ofertq (z zastze2eniem i2 pieMszym dniem zwiqzania ofertE iest dzien skladania ofert);
5) w tresci porgczenia lub gwarancji powinna znale26 siQ nazwa otaz numer pzedmaotowego
posrQpowanra;
6) beneficjentem poreczenia lub gwarancjijesl Pzedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
7.

xvil.

1.

2.

59-100 Polkowice, ul. Dqbrowskiego 2
Oferta Vwkonawcy, kt6ry nie wniesie wadium, wniesie wadium w spos6b nieprawidlowy lub nie
utrzyma wadium niepzemanie do uplywu terminu zwiqzania ofertq lub zlozy wniosek o zwrot
wadium w pzypadku, o kt6rym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona.
Zasady zwrotu oraz okolicznoSci zatrzymania wadium okresla art. 98 ustawy Pzp.

TERMTN ZWTAZANIA OFERTA
Vwkonawca bgdzie zwiEzany ofertq do dnia 1g.05.2021 t.
Bieg terminu zwiqzania ofertq tozpoczyna sig wraz z uptywem terminu skladania ofert.
W pzypadku gdy wyb6r najkozystniejszej oferty nie nastqpi pzed uplywem terminu zwiqzania
oferta wskazanego w pkt. '1, Zamawiajqcy pzed uptywem terminu zwiEzania ofertq zwraca siq
jednokrotnie do Vlrlkonawc6w o wyrazenie zgody na pzedluzenie tego terminu o wskazywany
pzez niego okres, nie dluzszy ni2 30 dni, Pzedtuzenie terminu zwiEzania ofertq wymaga

zlozenia ptzez \ lykonawcQ pisemnego oswiadczenia

3.

o

wyrazeniu zgody na pzedluzenie

terminu zwiqzania ofertq.

Odmowa wyrazenia zgody na pzedlu2enie terminu zwiezania oferte nie powoduje utraty

wadium.

XVIII, SPOS6B ITERMIN SKTADANIA OFERT
1. Ofertq wraz z wymaganymi zalqcznikami nalezy zlozyc w terminie do dnia: 20,04.2021

2,

t,, do

godz. 11 :30.
Wykonawca sklada oferte drogq elektronicznq w rozumieniu pzepis6w Ustawy z dnia 11
wzeSnia 2019 r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. U.2019.2019 t,j,) i wprowadza jq do

oprogramowania JOSEPHINE,

ktore znajduje sie pod adresem internetowym
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https://ioseohine.oroebiz.com/ol/. V{konawca sklada dokumenty

w

wymaganym formacie

i

zakresie oraz koleinosci zgodnie z dokumentaciq pzetargowq zamawiajecego.
3. \ rykonawca moze zlozyC na jedno zadanre tylko jednE ofert?.
4. Zamawi4acy odzuci ofertg zlo2onq po terminie sktadania ofert.

XIX. OTWARCIE OFERT
Otwarcie ofert nastapi w dniu 20.04.2021 r., o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert jest niejawne.

1.
2.
3,

4.
5.

6.
7,

Zamawi4qcy, najp62niej przed otwarciem ofert, udostQpnia na stronie internetowej
prowadzonego postQpowania informacjQ o kwocie, iakq zamierza przezna@yc na sfinansowanie
zam6wienia.
Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego dla
Zamawialqcego w syEtemie JOSEPHIN E.
Zamawiajqcy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostQpnia na stronie internetowel prowadzonego
postepowania informacje o:
a. Nazwach/firmach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dzialalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania Vwkonawc6w, kt6rych oferty
zostaly otwarte;
b, cenach zawartych w ofertach.
W pzypadku wystEpienia awarii systemu teleinformatycznego, kt6ra spowoduje brak mozliwoSci
otwarcia ofert w terminie okreslonym Wzez Zamawi4Ecego, otwarcie ofert nastqpi niezwlocznie
po usunieciu awarii.
Zamawiajqcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postepowanra.

Uwaga: Zgodnie z ustawq Pzp Zamawiajqcy nie ma obowiqzku ptzeprowadzania seEji otwarcia
ofert w spos6b jawny z udzialem Vlykonawc6w.

XX. OPIS KRYTERIoW OCENY OFERT WRAZ

Z

PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW

I

SPOSOBU OCENY OFERT

1.
1)

Ptzy wyborze najkozystniejszej oferty Zamawiajqcy bedzie sie kierowal
kryteriami oceny ofert:
kryterium K1 : 60 % - ,,cena oferty brutto
C

nalnirsza

nast?pujqcymi

,,

X 100

x60%

K1 =

C o"o"n'

2)

kryterium K 2 A0% - ,,warunki platno6ci"
wg liczby dni:
- rozliczenie naleznosci w ciqgu 30 dni od daty doreczenia faktury
- rozliczenie naleznosci w ciqgu 21 dni od daty dorQczenia faktury
Uwaga

-

Je2eli Wykonawca zaproponule termln inny

-

-

40 pkt.
0 pkt.

nit 30 tub 21 dni, to iego oferta

zostanie

odtzucona.

Jeaeli Wykonawca nia wpisze liczby dni w iadnej z pozycli formulana ofertowego,
o'wiadczenie bedzie potrakowane na r6wni z o'wiadczeniem o zaoferowaniu rozliczenia
caloSci naletnosci w clegu 21 dnl od daty otrzymania faktury.

Wb6r oferty najkozystniejszej nastqpi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp.
Ocena oferty =

Kl + K2

Punktacja ptzyznawana ofertom w poszczeg6lnych kryteriach bQdzie liczona z dokladnoscie do
dwoch miejsc po pzecinku. Najwyzsza liczba punktow wyznaczy najkotzystniejszq oferte.
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4.

ZamawialAcy udzieli zam6wienia Vwkonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymogom
okreslonym w ustawie iw SWZ oraz uzyska najwieksza liczbg punkt6w.

XXI, INFORMACJE O FORMALNOSCIECX, JAKIE POWINNY BYC DOPETNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1.
2,
3.
4.

Umowg w sprawie zam6wienia publicznego zawiera siQ w terminie nie krotszym niz 5 dni od
dnia pzeslania zawiadomienia o wyboze najkozystniejszej oferty.
Umowq w sprawie zam6wienia publicznego mozna zawzeC pzed uplywem terminu, o ktorym
mowa w pkt. 1, jezeli w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia prowadzonym w trybie
podstawowym zlozono tylko jednq ofertQ.
Vwkonawca bQdzie zobowiqzany do podpisania umowy terminie wskazanym przez
Zamawiajqcego.
Pzed podpisaniem umowy nale2y przekaza' Zamawiajqcemu:

a)

b)

c)
d)

o6wiadczenie \wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg os6b wykonuiQcych czynnoSci pzy rcalizaqi zamOwienia wskazane peez
Zamawiajqcego w opisie pzedmiotu zamowienia. Oswiadczenie to zawiera w szczegdlnosci:
dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, 2e wskazane czynnosci wykonajq osoby zatrudnione na podstawie umowy o
ptace wtaz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaiu umowy o
prac9 (np. umowa na czas okreslony, nieokreglony, itp.) iwymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia oSwiadczenia w imieniu Vwkonawcy lub Podwykonawcy.
koph oplaconei polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajEcego, 2e
Vwkonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, zar6wno deliktowej, jak i
kontraktowej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiqzanej z pzedmiotem zam6wienia, na
kwote minimum 200.000,00 zl, wtaz z dowodem uiszczenia nale2nych sktadek.
Ubezpieczenie powinno byC wazre ptzez caly okres realizacji umowy. W przypadku, kiedy
ubezpieczenie bQdzie wygasaC w trakcie realizacji umowy Vvykonawca dolEczy
oswiadczenie, mocq ktdrego zobowiqze siQ do pzedluzenia ubezpieczenia po .iego
wygaSnieciu,

w przypadku podpisywania umowy pzez pelnomocnika - pelnomocnictwo, w oryginale lub
kopii poswiadczonej notarialnie, wystawione dla osoby podpisujqcej umowe, podpisane pzez
osobQ upowaznione do reprezentowania VWkonawcy,

umowe regulujqcq wsp6lprac? Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sie o udzielenie

zam6wienia, w przypadku skladania oferty pzez podmioty wystepujqce wsp6lnie.

Ni6pzedlotenie wymaganych dokument6w przed terminem podpi6ania umowy wyznaczonym
przez zamawiaiqcego, zostanie potraktowane Jako uchylanie siQ od zawarcia umowy zgodnie z
art, 263 ustawy Pzp.

XXII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEzYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
XXIII, INFORMACJE O TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOZLIWOSCI JEJ ZMIANY
publicznego
na warunkach okreslonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy zawartych we Wzorze
Umowy, stanowiqcym Zalqcznlk nr 10 do SWZ.
Zakes Swiadczenia Vwkonawcy wynika,qcy z umowy jest to2samy z jego zobowiqzaniem
zawartym w ofercie.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej wa2nosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy

1. \ 4/brany Vvykonawca jest zobowiqzany do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia

2.
4.

prsemneJ.

zamawt4qcy pzewiduje mozliwosc wprowadzenia zmian

do

umowy. Warunki

i

zasady

wprowadzenia zmian do umowy okreslone zostaly w S 10 wzoru umowy.
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F.RMULARZ

oFERTowy

zalqcznik nr 1 do swz

dotyczy postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie pn.:

Zadanie nr 1*:

Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w:
al z cqszczenia ulic i plac6w kod 20 03 03
b) ze studzienek kanalizacyinych kod 20 03 06
kod 19 08 01
c) skratki
d) zawartosci piaskownik6w kod 19 08 02
e) opakowania z papieru itektury kod1501 01
kod 15 01 07
0 opakowania ze szkla
g) opakowania z twozyw sztucznych kod l5 01 02 lub zmieszane odpady
opakowaniowe kod 15 01 06
h) odpady ulegajqce biodegradacji kod 20 02 01,
i) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 01
Zadanle nr 2" :
Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w:

a) inne oleje silnikowe, przekladniowe i amarowe kod 13 02 08 '
ota
Prz

edsigbiorstwa Gospodarki Miejsklei Sp. z o.o.
59-100 Polkowica , ul. Dqbrowskiego 2

'nie Dotzabne skre$li'

1. Vwkonawca

twtii

iJii vwiiiii/, iiiiJiiuwt'riiJrirpara iiiiiiicyi

siq o

udzietenie zamowienia dane w p^t 1'10

nale2y wypelnc dla kaidega z Wykonswc6w odebnie)

2.
3.
4,
5.
o.
7.

Zarejestrowany adres Wykonawcy:... ... .., ... ,.. ... ...
Kraj ..............

..

REGON

NIP: .............
t trL. ... ... ... ...
Adres e-mail:

.

\na kt6re ZanawiaiAcy ma przesyla' korespondencjQ)

8. W przypadku \ rykonawcy majqcego

:1::1i:i::::::-"

siedzibQ lub miejsce zamieszkania poza granicami RP adres

- ""1::::i:1:::::':::-::*":i::T::i:::'*:i::":'ryi:::-:l

9. Vwkonawca jest:

!

mikropzedsiqbiorstwem.,

lJ ma!m pzedsiQbiorstwem',
Ll

srednim pzedsiebiorstwem.,

I

jednoosobowa dzialalnosciE gosp odarczA',

[J

osobq fizycznq nieprowadzEcq dzialalnosci gospodarczej',

L-J

inny rodzaj'.

' zaznaczy' odpowiednio
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10.

OSWIADCZAM/Y, 2e zapoznalismy sie ze Specyfikacjq Warunk6w Zam6wienia i akceptujemy
wszystkie warunki w niej zawarte.

OSWIADCZAMTY, ze uzyskalismy wszelkie informacje niezbgdne do prawidlowego
pzygotowania i zlozenia niniejszej oferty.
OSWADCZAM/Y, 2e jestesmy zwiqzani niniejsza ofertq od dnia uplywu terminu skladania ofert
do dnia wskazanego w tozdz. XVll. pkt 1 SWZ.
13. OSWADCZAMIY, 2e zapoznalismy siQ z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, okreslonymi
w ZalEczniku do Specylikacji Warunkow Zamowienia i ZOBOWIAZUJEMY SlQ, w pzypadku
wyboru nasze.i oferty, do zawarcia umowy zgodne.l z niniejsza ofertE, na warunkach okreslonych
1',t

.

w SWZ.
14. Oswiadczam/y, 2e wypelnilismy obowiqzki informacyjne peewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(rozpozqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z pzetwazaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego peeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osob
fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu
ubiegania siQ o udzielenie zam6wienia publicznego w niniejszym postepowaniu.
15. Podwykonawcom zamierzamy powiezy6 wykonanie nastQpujqcej czQSci zam6wienia:
eosc )"iiiti,

ii*"

piiivl",iii"y

-

t"z"tijest to wndome)

Upelnomocniony pzedstawiciel VWkonawcy
(podpis, piecze6)

Data: .....................................
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Wykonawca:

/nalna na>vtalfirmal

Ubieqaiac sie o udzielenie ninieiszeoo zam6wienia publiczneqo:
Oferujemy wykonanie pzedmiotu zam6wienia

:

zadanie nr 1'* Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w:
kod 20 03 03
't. z czyszczenia ulic i plac6w
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

ze studzienek

skratki

kanalizacyjnych kod

itektury
szkla

I.KRYTERIUM K1 ( dla zadania nr
Cena

......PLN

.

w rym:
cena oferty nefto:

......................zlotych,stawkapodatkuVAT8%|ub...........",

lloSC

Kod odpadu i nazwa

Max
szacu
nkowa
iloSC

2.
3.

Jdpady z czyszczenia ulic i placow
(od 20 03 03
Sdpady ze studzienek kanalizacyjnych
(od 20 03 06
f,dpady skratki

N4g

400

Mg

140

Mg

100
110

I

3dpady z piaskownikOw kod 19 08 02

Mg

5.

Cpakowania z papieru i tektury
. kod 15 01 01

m3

6.

Cpakowania ze szkla - kod 15 01 07
z koszy ulicznych )

7.

Cpakowania ze szkla - kod 15 01 07

d.

(

Cena
jednostkowa

n€llo
zl za 1 m3l

Mg

25

m3

15

rpakowania z tworzyw sztucznych
kod 15 01 02 lub zmieszane odpady
oakowaniowe kod 15 01 06

Mg

c

Opakowania z tworzyw sztucznych
-kod 15 01 02 lub zmieszane odpady
cDakowaniowe kod 15 01 06

m3

40

Wartos6 netto

l%'l

WadoSe brutto
lzl l
(kol. 6x7)

7

I

Podatek

Izl]

(kol.4x5)

Mg

c

3

2
L

01

1):

oferty brutto:

(slownie:.

Lp.

20 03 06

kod 19 08 01
kod 19 08 02
zawartoSci piaskownik6w
kod 15 0'l 01
opakowania z papieru
kod
15 01 07
ze
opakowania
opakowania z tworzyw sztucznych kod '1501 02
lub zmieszane odpady opakowaniowe kod 15 01 06
odpady ulegaiace biodegradacji kod 20 02 01,
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne kod 20 03

22

Nr sprawy 1/2021

kod 20 02 01 ( z teren6w
kod 20 02 01

iesegregowane (zmieszane) odpady
-kod 20 03 01 (z koszy
iesegregowane (zmieszane) odpady

2.KRYTERfUM K2 ( dla zadania nr 1):

:

Warunki
Lp
Skladowe oceny oterty

Llczba dni

Rozliczenie nale2nogci w ciqgu 21 dnl lub 30 dni od
doreczenia faktury.

Upelnomocniony pzedsiawiciel \rwkonawcy
(podpis, pieczQc)

'niepotzebne sk'egi6
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-lttt**'''.,.
:

(pelna nazwa/fima)

Ubieoalac sie o udziolenie ninielszego zam6wlgnia publiczneoo:

Wliczona na podstawie:
Max
Kod odpadu i nazwa

Lp

lloSC

SZaCU

nkowg
iloEC

Cena
j€dnostkowa
netto
zl za 1 lill

4
1.

Cdpady inne oleje silnikowe,
oeekladniowe i smarowe kod

litr

Podatek

WartoSC brutto

(kol,4x5)

Pkl

(kol.6x7)

o

7

I

Werlosd netto

lzll

lzl I

450

13 02 08.

Razem:

2.KRYTERIUM K2 ( dla zadania nr 2):

x

xxxx

:

Upelnomocniony przedstawiciel Vwkonawcy
(podpis, pieczQC)

Data: .....................................
'nieDotnebne skregif
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I nform

acia dl a Wvkolawcv :

W pzypadku, gdy WOr ofefty bqdzie prcwadzil do powstania u Zanawiaiqcego obowiqzku
podatkowego Wykonawca zobowiqzany /esf dosfosowad Formularz ofeftowy poda' w nim
informacjQ zgodnio z rozdz. XV. pkt. 4 SWZ.

i

*Przedmiot zam'wienia objQty jest I % stawkq VAT. W ptzypadku, gdy
fikonawca upnwnbny iest
pnekrcgit wpisanq ptzez
pdaku
nalety
vAT,
w
Fomulanu
ofertowm
do stosowania innej stawki
ZanattajqBgo stawkQ, a w wyktopkowane miejsc€ Wisa' dqwiedniq stawkQ i zalqczy€ do oferty
uzasadnienb jej zastosowania.

Formulan ofefty musi by' opatnony p,zez osobe lub osoby uqawnione do rcprezentowania timy
l<walifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanw lub podpisem osobistyn i pnekazany
zamawiajecanu wnz z dokumenten (ami )potwiedzaiqcymi pnwo do reprczentacii Wkonawcy
pnez osobQ podpisujqcq ofeftQ.
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Zalacznik nr 2 do SVVZ
(sklddane wraz z ofeiq)

Wykonawca:

(pelna nazwatima)

Oswiadczenie VWkonawcv

skladane na podstawie art, 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze6nia 2019 |. Prawo zam6wiefi
publicznych (dalej jako Pzp) w€tepnie potwierdzajqce, 2e wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunki udzlafu w postepowaniu
Na potzeby postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.

Zadanie nr 1**:
Odbi6r i zagospodarowan ie odpad6w:
2 czyszczenia ulic i

plac6w
al
b) ze studzienek kanalizacyjnych
c) skratki
d) zawarto5ci piaEkownik6w
e) opakowania z papieru i tektury
f) opakowania ze szkla
g)
h)

i)
Zadanie 2"

kod 20 03 03

kod 20 03 06
kod 19 08 01

kod 19 08 02
kod 15 01 0l
kod 15 01 07
opakowania z twotzyw sztucznych kod 15 01 02 lub zmieszane odpady
opakowaniowe kod 15 01 06
odpady ulogajQce biodegradacji kod 20 02 01,
niesegrogowane (zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 01

i

Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w:
a) inne oleje silnikowe, pJzekladniowe i smarowe kod 13 02 08

;

prowadzonego peez Zamawiajecego: PzedsigbioFtwa GoEpodarki Mieiskiej Sp' z o.o.
59-100 Polkowice , ul. Dqbrowskiego 2
oswiadczam, co nastepuje:
OSWIADCZENIE O WYKLUCZENIU:
Oswiadczam, 2e nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy

1,

Pzg

oSwIADCzENIE O WYKLUCZENIU:
Oswiadczam, 2e zachodzq w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podac majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia spoSr6d
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, 2e
w zwiqzku z ww. okolicznogciq, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjqlem nastepujqce
Srodki naprawcze:

:* irri"ir, r"", nrrr"r"*"" ,r

riw" *ntr-"r,, ,"iri *i,""" ii, o,on"rr.

zo
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2.

oSwADczENtE o spEr.NtENtu WARUNKoW w PosrEPowANlu:
Oswiadczam, 2e spelniam warunki udzialu w postqpowaniu okreslone Wzez ZamawiaiEcego
w Specyfi kacji Warunk6w Zam6wienia.

3.

TNFORMACJA WZWTAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOToW:
Oswiadczam, 2e w celu wykazania spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu, okreslonych
pzez Zamawiajqcego
Specyfikacji Warunkow Zam6wienia polegam na zasobach
nastepujqcego/ych podmiotu/6w:

w

al

b) ... ..

..

....

.

w nastepujqcym zakresie:

.

.. ... ... ...

.

(naleiy wskaza. podmiot i okrcSli' odpowiedni zakres dla wskazdnego podniotu).

W przypadku kiedy Wkonawca bedzie polegal na zasobach innych podmiot6w w celu wykazania
spelnienia warunku udzialu w postQpowaniu wraz z ofe q nalely zloZya:

-

z zalqcznikiem nr 4 do SwZ'
OSWTADCZENTE podmiotu udostQpniajqcego zasoby, potwierdzaiqce bnk podstaw wykluczenia oraz
spetnianie warunkdw udzialu w postepowaniu - zgodnie z zalqcznikiem nr 5 do SWZ.

ZOBOWtAzANtE podmiotu udost?pniaiqcego zasoby - zgodnie

b) W pnypadku kiedy Wykonawca nie bpdzie polegal na zasobach innych podmiotiw w celu wykazania
spetnienia warunku udziafu w postqpowaniu nalezy wpisad NIE DOTYCZY.

oSwtAoczENrE DoTYczAcE PoDANYCH INFoRMAGJI:
2e wszystkie informacje podane w powy2szych oswiadczeniach sE aktualne
prawdq
i zgodne z
oraz zostaly pzedstawione z petnq Swiadomosciq konsekwencji wprowadzenia
pzy pzedstawianiu informacji.
w
blEd
zamawiajqcego
Oswiadczam,

Upelnomocniony przedstawiciel vwkonawcy
(podpis, pieczQd)

Data: .....................................

UWAGA:
w przypadku wykonawc6w wspdlnie ubiegajqcych siQ o zam6wienie o'wiadczanie sklada kazdy z Wkonawcow.
Oswiadczenia te potwiedzajq brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunk'w udziafu w zakresie, w iakim
kazdy z Wkonawc'w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w post?powaniu.

"

n ie pottz e

bne sk re ll it
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Zalqcznik nr 3 do SWZ
(skladane wraz z ofeiq,

je'li

dotyczy)

W!konawcy wsp6lnie
ubies:iqcv_

::: : "o::::l:: ::'o*1":1"

'''''''''''.''.''.'''''
(peha nazwa/firma)
Oswiadczenie VWkonawc6w wsp6lnie ubioqaiacvch sie o udzielenie zam6wienia
skladane na podstawie art. 117 ust,4 ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019 r.
Prawo zam6wief publicznych

dotvczace zam6wiei. kt6re wvkonaia poszczeo6lni wvkonawcv
Na potrzeby post?powania o udzielenie zam0wienia publicznego pn.:

Zadanie nr 1..:

Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w:
kod 20 03 03
al z czyszczenia ulic iplac6w
kod 20 03 06
kanalizacyjnych
b) ze Etudzienek
kod 19 08 01
c) skratki
d) zawartosci piaskownik6w kod 19 08 02
e) opakowania z papieru itektury kod 15 01 01
kod 15 01 07
f) opakowania ze szkla
g) opakowania z t\florzyw sztucznych kod 15 01 02 lub zmieszane odpady
opakowaniowe kod 15 01 06
h) odpady ulegajqce biodegradacJi kod 20 02 01,
i) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 01

Zadanie 2"

i

Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w:

a) inne oleje silnikowe, pzekladniowe i smarowe kod 13 02 08-

;

prowadzonego pzez Zamawtalqcego: Pzedsigbiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
59-100 Polkowice , ul. Dqbrowskiego 2
oswaadczam, ze:

.Vlrykonawca'...
(nazwa i adrcs Wkonawcy)

ztealizuje nastepujqce uslugi:
(nazwa i adrcs Wkonawcy)

'*"1.''l: l:'lro"lu""

u'1'nl

'::::i::i :]

:::::::::::l

w:::::"1

(podpis, pieczec)

Oata: .....................................

"niepotnebne skreSld
"'" poM6rzyd tyle razy , ile jest to konieczne
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Zalacznik nr 4 do S\/Vz
(skladane wnz z oletlq, jesli dotyczy)

'ry'Tl::"".''.''.'''...''''.''.'.'.
rriii";,i:"n,,a
zoBowtAzANtE
podmiotu udostQpnlajqcego zasoby
do oddanla do dyspozycji Wykonawcy niezbednych za6ob6w na potzeby realizacji
zam6wienia
Dotyczy postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie pn.:
Zadanie nr 1"":

Odbi6. i zagospodarowanie odpad6w:
kod200303
al z czyezczenia ulic iplac6w
b) ze studzionek kanalizacyinych kod 20 03 06
kod 19 08 01
c) skratki
dl zawartosci piaskownik6w kod 19 08 02
e) opakowania z papie.u itektury kod 15 01 01
kod 15 01 07
f) opakowania ze szkla
g) opakowania z twozyw sztucznych kod 150l 02 lub zmieszane odpady
opakowaniowe kod 15 01 06
h) odpady ulegajQce biodegradacji kod 20 02 01,
i) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 01
Zadanie nr

2"

:

Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w:
a) inne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe kod 13 02 08'

;

prowadzonego pzez zamawiqqcego: Przedsigbiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
59-100 Polkowice, ul. Dqbrowskiego 2

Niniejszym oswiadczam, i2 oddaje do dyspozycji Vvykonawcy zam6wienia niezbgdne zasoby na okres

kozystania z nich pzy wykonywaniu Ww zam6wienia.

(intomacje, jakie l<onkrctnie zasaby zostanq udoslSpnione )

2. spos6b i okres udostepnienia i wykozystania zasobow pzez Vwkonawce przy wykonywaniu
zam6wienia
spos6b udostepnienia

-

okres udostepnienia

wykorzystania

i

... ... ... . .. ..

(inlomdcje, jak za&by te bAde

Worzywane

ptzy

r€alizei

.zmftwbnia

oraz dces

rizialu pdmiotu w czasia realizaq.

zotftowql@l

ZJ
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3. w jakim zakresi€ podmiot udostepniaiecy zasoby, na zdolnoaciach kt6rego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunkorv udzialu w postQporvaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifihcji
zawodo,nych lub do6wiadczenia bgdzie realizo al uelugi, kt6rych wskazan€ zdolnosci dotycza

4.

Oswiadczam, 2e wszygtkie informacje podane w niniejszym zobowiqzaniu sq aktualne izgodne z
pelnq gwiadomogciq konsel$encji wprowadzenla
prawdq oraz zostaly pzedstawione
Zamawiajqcego w blqd pzy pzedstawianiu informacji.

z

Up€tnomocniony pzedstewlclel Wkonawsy
(podpls,

pirc4d)

Data: .....................................

* nieDotnebna

skra{llC
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Zal?lcznik nr 5 do SVIZ
(sklddane wraz z ofedq, jeili dotyczy)

Vlykonawca:

OSwiadczenie oodmiotu udostepniaiaceqo zasobv

potwierdzajqce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spelnianie
warunk6w udzlalu w Postgpowaniu.
Na potzeby postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.:

Zadanie nr 1":
Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w:
z czyszczenia ulic

iplac6w
al
b) ze studzienek kanalizacyJnych
c) skratki
d) zawarto5ci piaskownik6w
e) opakowania z papieru itektury
f) opakowania ze szkla
g)

hl
i)

kod 20 03 03
kod 20 03 06
kod 19 08 01
kod 19 08 02
kod 15 01 01
kod 15 01 07

opakourania z twozyw sztucznych kod 15 01 02 lub zmieszane odpady

opakowaniowe kod 15 0l 06
odpady ulegajqce biodegradacji kod 20 02 01,
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 01

Zadanie n? 2" i
Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w:

al inne oleje silnikowe,

przekladniowe i smarowe kod 13 02 08'

;

prowadzonego ptzez Zamawiajqcego: Przedsigbiorshfla Gospodarki Miejekiej Sp. z o.o.
59-100 Polkowice , ul. Dibrowskiego 2
oswiadczam, co nastQpuje:
1. OSWIADCZENIE O WYKLUCZENIU:

Oswiadczam, 2e nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust.
Pzp.

'l ustawy

oSwIADczENIE O WYKLUCZENIU:
Ogwiadczam, 2e zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ... ... ... . ustawy Pzp (podad majqcq zastosowanie podstawQ wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5lub 6 ustawy Pzp). JednoczeSnie ogwiadczam,2e
w zwiEzku z ww. okolicznosciq, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjqlem nastQpujEce
Srodki naprawcze:
l:w

5.

poiyp"iiu *,"iv poirnt iao,"opriqq"y ri".tv no poabg" iyxtunin,

n"ntf ipi"i'"i Ne ooiCzv

OSWTADCZENTE O SPELNTENTU WARUNKoW W POSTEPOWANIU:
Oswiadczam, 2e spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone Wzez Zamawi4Ecego
w Specyfikacji Warunk6w Zamdwienia w zakresie, w jakim \ rykonawca powoluje sie na moje

zasoby.

:1"::i::i ::t ::::::::::1

.ry::::::t

(podpis, pieczQd)

Dala: ...................................,.
"niapotnebne skreili,
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Zalqcznik nr 6 do SV1Z
Gktadane na wezwanie)

\

rykonawca:

OSwiadczenie VWkonawcv
o aktualnofci informacji zawartych w oswiadczeniu, o kt6rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajqcego.
1

.

Niniejszym potwierdzam aktualnoSC informacji zawartych w oswiadczeniu wstqpnym ztozonym w
postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego p.n.

Zadanie nr 1*':

Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w:
kod 20 03 03
a) z czyszczenia ulic i plac6w
bl ze studzienek kanalizacyinych kod 200306
kod 19 08 01
cl skratki
d) zawarto5ci piaskownik6w kod 19 08 02
e) opakowania z papieru i tektury kod 15 01 01
kod 15 0'l 07
f) opakowania ze Ezkla
g) opakowania z twozyw sztucznych kod 15 01 02 lub zmieszane odpady
opakowaniowe kod 15 01 06
h) odpady ulogajqce biodegradacii kod 20 02 01,
i) niesegrsgowane (zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 01
Zadanie nr

2"

:

Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w:
a) inne oleie sllnikowe, przekladnlowe I amarowe kod 13 02 08.

;

na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postepowania na

podstawie art. 108 ust.
ustawy pzp.

1

;

w tym takze oswiadczenie o braku przynaleznosci do grupy kapitalowej

2.'"'Oswiadczam/y, 2e wykonawca, ktOrego reprezentujQ/my nalezv do tej samej grupy
kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w z
nizej wymienionymi VWkonawcami, kt'tzy zlozyli odrebne oferty w pzedmiotowym postgpowaniu:

J"l"o"tusniu ."ii"="tiv Jor,rrn""tv
a) ..................

it tiiitqi

@r.'"n,c p"niuj

,

po"xu"u

ptzestac zdnawiaiecemu):

b)
potwierdzajqce, ze oferty zostal pzygotowane niezaleznie od siebie.
Upelnomocniony prz€dstawiciel VWkonawcy
(podpis, pieczed)

Data: .....................................
UWAGA:

w

przypadku wykonawc5w wspolnie ubiegajqcyeh si?

o

zam'wienie oswiadczenie sklada kazdy z

Wykonawc'w. Oswiadczenia te potwiedzajq brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunk'w udzialu w
zakresie, w jakim kazdy z Wkonawcbw wykazuje spelnisnie warunk6w udzialu w post?powaniu.
"nieDotrzebne skrcSli'

"tje2eli tdka sytuacjd bedzie dolyczyla Wkonawcy

5Z
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Zalacznik nr 7 do S\

Z

\rWkonawca:

(p€lna nazwalllrma)

InformacJr o akturlnoacl I prawldbwo6cl
podmlotowych Srodk6w dowodowych' kt6|r Z.mawlaJecy poslada.
Inbrmujq, 2e wskazane ponizej podmiotowe Srodkl dowodo,ve:
I

.

... ... ... ... ... ... ..

2. ........,,.,...,....
K6re znajdujq sig w posiadaniu Zamawiajqcego w:

sq prawidfowe i aktualne.

W pzypadku zmiany w zakresie prawidlowogci i aktuslno$ci wskazanych podmioto\ilych 6rcdk6w

do

odowych w trakci€ prowadzenia post6powania zoboryiqzujQ sie do niezwlocznego powiadomienia

o tym fakcio Zamawiajqcego.

Upelnomocniony pzedstewiciel Vwkonawcy
(podpls, pl.czQd)

Data:
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Zalqcz,nik nr 8 do SWZ
(skladane na wezwanie)

'ry":T:::::
:

:

(Nlna nazwanrma)

,,WYKAZ USI.UG POTWIERDZAJACYCH SPETNIENIE WARUNKU UDZIALU

W POSTEPOWANIU"
Podmiot, na
rzecz kt6r€9o

Pzedmiot

ln

eo6l ni en iem u slua
wvmaoanvch do wvkonania w
(z wvsz

cz

Wartogd

Podmiot realizujqcy zadanie

lzadani€ rcalEowane

Data

uslugite

samodzielnie przez

wykonanra

zostaly
wykonane

Wko n awce,lin ny podmiot, na
kt6rego wiedzy i doSwiadczeniu
Doleoa Wvkonawcal

naletvcie

UWAQA:

Szczeg6lowe informacje dotyczqce warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz skladanych dokument6w
znajdujq siQ w SWZ w rozdz. Vlll i X.

Upelnomocniony pzedstawiciel Vwkonawcy
(podpis, pieczqc)

Data:
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Zalqcznik nr

I

do SI/lz

(skladane na w€zwanie)

.ryi::1-::
(pelna nazwa/firma)

,,DYSPONOWANIE PUNKTEM ODBIORU ODPADOW NA POTWIERDZENIE SPELNIENIA

WARUNKU TECHNICZNEGO'
Informacja o podsiawle do
dy3ponowania wakazanym

LOXALIZAG'A .
L.p.

NAZWA OBIEKTU

ODLEGTOSC OD SIEDZIBY

ZAMAWIAJACEGO

3przqtom (np. lr4asrlosd,
dzie

d awa, u2yczenie, najem,
ito.)

Uwaaa:

Szczeg'towe informacje dotyczqce warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz skladanych dokument'w
znajdujA sie w SW w rozdz. Vlll i X.

Upelnomocniony pzedstawiciel Vwkonawcy
(podpis, pieczQd)

Data: .....................................

?A

Nr sprawy 1/2021

Zalqcznik nr 10 do SWZ

UMOWA nr ..........,,.... ( PROJEKT)
zawarta w dniu

pomigdzy Przedsiqbiorstwem Gospodarki MiejEkiej Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnoscie z
siedzibq w Polkowicach
(59-100), ul. Dqbrowskiego 2;
Kapital Zakladowy 1 37.889.300 PLN;
Sqd R6jonowy dla Wroclawla-Fabrycznej lX Wydzial Gospodarczy
KRS Numer KRS: 0000074347; NIP 692-000-12-19; Regon: 390558659
reprezentowanq przez

:

1.

Jacka KaszubQ - Prezesa Zaeqdu,
GrazynQ G6rak -Prokurenta, Dyrektora Finansowego, Glownego Ksiggowego
zwanq dalej ZAMAWAJAGYM,

2.

i;;;";;i;";Eiy;p;;"",

... .......... ... ... ... .

... .. -........

... .... .

.:...

.

.

..

Zwanym/E w dalszei czesci Umowy VyYKONAWGA
Oraz lqcznie zwane STRONAMI,

na podstawie dokonanego pzez Zamawi4Ec,FJgo wyboru oferty w trybie podstawowym bez negocjacji
nr sprawy ......... pzeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wzeSnia 2019 r. Prawo
zam6wien publicznych (t.j. Dz, U. z 2Q19 r., poz. 2019 ze zm.) zostala zawarta umowa nastqpujqcej
treSci:
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1.

PJzedmiot umowy
zamawiajQcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie ze Specyfikacjq Warunk6w Zam6wienia
(ZalQcznik Nr 1), Ofertq Wykonawcy (ZalQcznik Nr 2) oraz niniejszE umowq, zamowienie pn.:

Zadanie nr 1'":
Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w:
z czyszczenla ulic

lplac6w
ll
k) ze studzienek kanalizacyjnych
l) skratki
m) zawartoici piaskownik6w
n) opakowania z papieru itektury
o) opakowania ze szkla
p)

q)

r)

Zadanie m

2"

kod 20 03 03

kod 20 03 06
kod 19 08 01

kod 19 08 02
kod 15 01 01
kod 15 01 07

opakowania z twozyw sztucznych kod 15 01 02 lub zmieszane odpady
opakowaniowe kod '15 01 06
odpady ulegajqce biodegradacji kod 20 02 01,
niesegregowane (zmie6zane) odpady komunalne kod 20 03 01

i

Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w:
a) inne oleie silnikowe, pzekladniowe i smarowo kod
dalei : ,,przedmiot umowy" lub ,,uElugi".
'* nieDotrzebne skre$li'

'13 02

08'

.

Nr sprawy 1/2021

2.

Przedmiot umowy zostal szczegolowo okre5lony w ,,Opisie Przedmiotu zam6wienia" (,,(OPZ')

-

stanowiqcym

Zatqcznik Nr 3 do niniejszej umowy.

52

Termin wykonania przedmlotu Umowy
Strony ustalajq, 2e termin wykonania przedmiotu umowy riozPoczyna siQ od dnia zawal€ia umowY i
koiczy sie z uplywem okresu 12 m-cy od dnia zawarcla umowy, $. z dniem -..------------- z

zastze2eniem, iZ umowa mo2e wygasnEd pzed uplywem tego terminu na skutek iz dniem
wyczerpania okreslonych w S 3 ust. 3 Srodkow finansowych przeznaczonych peez
zamawiajqcego na realizacje przedmiotu umowy.

53

1.

wynagrodzenle
Strony ustalajq miesiqczny okres rozliczeniowy. ZamawiajQcy zobowiqzuje siq zaplacii Wykonawcy
wynagrodzenie za faktycznie odebrane i zagospodarowane, w ramach realizacji postanowien umowy, ilosci
odpad6w stanowiqcych przedmiot niniejszej umowy. Wynagrodzenie stanowii bqdzie iloczyn faktycznej liczby
lvlg (slownie : tony) lub m3 ( slownie : metra szesciennego) odebranych i zagospodarowanych odpad6w w
przyjqtym miesiqcznym okresie rozliczeniowym, zgodnie z kaftami przekazania odpad6w oraz kwitami
Mg lub 1 m3 odpad6w wykazanych w
wagowymi oraz cen jednostkowych za odbi6r i zagospodarowanie
ofercie Wykonawcy, o K6rych mowa ust. 2 niniejszej umowy / w zestawieniu tabelarycznym kol. 5 /.

I

2.

Z tytulu realizacji pzedmiotu umowy Mrlkonawca otzyma nastepujqce wynagrodzenie:
za zadanie nr 1'*

L
p.

Kod odpadu i nazwa

Jedno
stka
miary

Cena

ma(

jednoslkowa

Wartosd netto

szacu
nkowa

netto

lzl l

iloSC

zl za 1 m3l
Mg

3

4

5

Cdpady z czyszczenia ulic i plac6w
(od 20 03 03

Mg

400

Cdpady ze studzienek
Kanalizacyjnych kod 20 03 06

Mg

140

Mg

100

Mg

110

Opakowania z papieru i tektury
. kod 15 01 01

m3

JC

o.

Ooakowania ze szkla - kod 15 01 07
( z koszy ulicznych )

Mg

25

7.

Coakowania ze szkla - kod 15 01 07

m3

15

d.

opakowania z twozyw sztucznych
. kod l5 01 02 lub zmieszane odpady
cDakowaniowe kod 15 01 06

Mg

Opakowania z twozyw sztucznych
. kod 15 01 02 lub zmieszane odpady
cDakowaniowe kod'15 01 06

m3

40

10.

Odpady ulegajece biodegradacji
. kod 20 02 01 ( z teren6w zielonych)

Mg

220

11.

Odpady ulegajqce biodegradacji
- kod 20 02 01

m3

20

12.

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne -kod 20 03 01 ( z
koszy ulicznych)

M9

40

L

.,

3.
4.

0dpady skratki
Cdpady z piaskownik6w kod '19 08

)2

(kol.4x5)

Podalek

WadoSC brutto

t"hl

lzl l
(kol. 6x7)

7

37
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komunalne -kod 20 03 01

za zadanie N

2)'.

Jeono
Kod odpadu i nazwa

Lp.

SIK€

miary

2

1

i06d

Razem:

litr

Warto66

netto
zl)

Podatek

WartoSC brutto

I"kl

(kol.6x7)

7

8

I

lzl

(kol.4x5)

5

3

Odpady inne oleje silnikowe,
przekladniowe i smarowe kod
13 02 08.

L

Cena
jednostkowa
nelto
zl za 1 litl

Max.

szacu
nkowa

l

450
XXXX

X

lvlaksymalna szacunkowa warto6i przedmiotu umowy za caly zalo2ony okres jej trwania okreslony w 5 2

ust.
1, stanowiqca jednocz€snie maksymalnq kwotq szacunkowq zobowiqzania Zamawiajqcego w ramach
brutto
niniejszej umowy wynosi .,.,,,..,....... Zl (sl,ownie:
'......').netto ,

(gowniel ...........,......,..,,.,.,....,..).
4.

Zamawiajqcy zasteega, 2e szacunkowa wielkoSi odpad6w w trakcie trwania umowy moze ulec zmniejszeniu

w stosunku do wadosci podanych w OPZ. Wykonawcy nie przysluguje z tego b ulu 2adne rosz@enie
uzupelniajqce w stosunku do Zamawiajqcego, w tym dotyczqce realizacji umowy do kwoty wskazanej w ust.

-

3.
5.

6.
7.

Wynagrodzenie wykonawcy, o kt6rym mowa w ust. 2 rozliczane bqdzie co miesiqc na podstawie faKury VAT
wystawionej pzez Wykonawcq, po spelnieniu warunk6w okre6lonych w umowie oraz OPZ .
Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega zmianie w trakcie trwania umowy z zasttze2eniem postanowiei 5 14
niniejszej umowy.
Termin ptatno6ci wynagrodzenia objqtego treSciE danej faKury VAT wynosi do ....'.. dni od dnia dorqczenia
zamawiajacemu przez Wykonawcq prawidlowo, w tym zgodnie z umowq, wystawionej faKury VAT.

Zaplata wynagrodzenia nastqpi przelewem na rachunek Wykonawcy podany na faKurze VAT
i figurujqcy w wykazie podatnik6w VAT (tzw. ,,biata ksiqga podatnik6wl w dniu obciqienia rachunku
bankowego Zamawiajqcego.
9.

Za dziei dokonania platno6ci przylmuje siq dziei obciQzenia rachunku bankowego ZamawiajQcego.

10.

Wszelkie naleznoEci zamawiajqcego wynikajqce

11.

Wykonawca

z

niniejszej umowy mogE

byi

potrqcane

z

platnosci

realizowanych na rzecz Wykonawcy.

nie mo2e bez zgody

z niniejszej umowy na osobQ

Zamawiajqcego dokonai przelewu wienytelnoici wynikajEcej

tneciq.
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OSwladczenia wykonawcy
1. Wykonawca o6wiadcza, i2 zapoznal sie z OPZ i bqdzie przestnegal jego zapis6w pzy rcalizaq'i
umowy 2.wykonawcaoswiadcza, ie posiada niezbedne uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy,
a w szczegdlno6ci pnez caly okres realizacji umowy bqdzie posiadal stosowne zezwolenia i wpisy do
rejestru, o K6rym mowa w art.49 ustawy o odpadach, uprawniajqce do prowadzenia dzialalno6ci
niezbqdnej do wykonania przedmiotu umowy.

3.Wykonawca oSwiadcza, 2e zapewni zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadow
pK. 1 ustawy
komunalnych w instalacji, K6ra jest wpisana na li6cie, o kt6rej mowa w art.38b ust.
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Oz.U. z 2019 t., poz.79L ze zm.) lub spelnia wymagania wskazane
w art. 15 ust.2 lub art. 17 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o
utt'zymaniu czysto6ci i porzqdku w gminach oraz nieK6rych innych ustaw (Dz.U. 2 2019 r. po2.1579).
Natomiast pozostale frakcje odpad6w zostanQ zagospodarowane przez podmiot posiadajqcy wpis do rejestru
podmiot6w wprowadzajqcych produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujqcych odpadami tj. rejestru
BDo oraz posiadajacy stosowne decyzje w zakresie frakcji odpad6w, K6re dany podmiot bQdzie

I

zagospooarowywar.

38
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4. W przypadku niezastosowania siQ Wykonawcy do zapisu zawaftego w ust. 3, Zamawiajqcy zastnega sobie
prawo do rozwiqzania umowy ze skutkiem natychmiastowym, tj. za 14-dniowym okresem wypowiedzenia,
z prrycryn leZEcych po stronie Wykonawcy - postanowienia 5 9 stosuje siq w takim wypadku odpowiednio.

g5
Zobowiezania wykonawcy

1.

Wykonawca zobowiEzuje

siq

wykonywai okreslone umowq uslugi

z

naleZytq starannosciq,

z uwzglqdnieniem zawodowego charakteru dziatalnogci wykonawcy i zgodnie z obowiqzujqcymi peepisami
o ochronie
dotyczacymi wykonywania tego typu uslug, a w szczeg6lnoki zgodnie z przepisami
5rodowiska, pnepisami sanitarnymi iinnymi zwiqzanymi ze Swiadczeniem uslug, o kt6rych mowa w 5 1
niniejszej umowy, w tym z przepisami bezpieczeistwa ihigieny pracy oraz przepisami przeciwpozarowymi.
Przedmiot umowy powinien byi realizowany zgodnie z niniejszq umowq, warunkami okreslonymi w OPZ oraz
wskazaniami Zamawiajqcego.
Wykonawca zobowiqzuje siq do zachowania w poufnosci danych przekazanych przez zamawiajqcego
w zwiazku zawarciem ninieiszej umowy. Dane te Wykonawca wykorzystywae bqdzie wylqcznie
w celu h,ykonywania umowy. Wykonawca realizujqc przedmiot zam6wienia musi posiadai stosowne wpisy i
zezwolenia wymagane do realizacji przedmiotu umowy przez caly okres obowiQzywania umowy.
Wykonawca zobowiqzuje siq posiadai, Wzez ca+y okres realizacji niniejszej umowy, ubezpieczenie od
odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno6ci na kwotq ubezpieczenia w wysokosci min
200 000 zt.
przypadku uplywu terminu waino6ci polisy
innego dokumentu potwierdzajqcego,
2e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci,
Wykonawca zobowiqzany jest do zawarcia nowych umdw lub przedlu2enia dotychczasowej polisy lub innych
jest
ubezpieczony
dokument6w
prowadzonej
realizacji niniejszej umowy, na
na
czas
dzialalnoki,
od odpowiedzialnoEci cywilnej w zakresie
niniejszej umowy oraz
najmniej r6wnq kwocie wskazanej
kwotq

z

lub

W

4.

potwierdzajqcych, 2e
w ust. 3

co

do pnedloienia tych dokumentow.
Wykonawca zobowiazuje siQ do niezwlocznego informowania Zamawiajqcego o zmianie sytuacji finansowej
oraz innych zmianach majqcych istotny wplyw na wykonywanie niniejszej umowy.
Ponadto Wykonawca zobowiqzuje siq do:
1) terminowego sporzqdzania i przekazywania Zamawiajqcemu wszelkich raport6w i sprawozdai
z wykonania przedmiotu umowy, okreSlonych w niniejszej umowie iOPZ, u2ywania pojazd6w
specjalistycznych o parametrach technicznych wyposa2onych zgodnie z opisem zawartym w SWZ,

5.
6.

2)

informowania zamawiajqcego

o

zaistnieniu okolicznosci uzasadniajqcych

czestotliwoSci odbioru odpad6w komunalnych zmieszanych i segregowanych,
przekazywania Zamawiajqcemu niezwlocznie, nie poiniej niz w terminie
informacji dotyczqcych realizacii umowy na kaide 2qdanie Zamawiajqcego.

3)

3 dni

zmiane

roboczych

Vwkonawca zobowiqzany jest zwr6cid Zamawiajecemu, w terminie 14 dni od daty otzymania
wezwania, kwoty stanowiqce r6wnowartosC wszelkiego rodzaju podatk6w, kar pienieznych,
gzywien i innych naleznosci lub optat nalozonych w postQpowaniu administracyjnym lub karnym
na Zamawiajqcego powstalych na skutek wszelkich zaniedban Vwkonawcy lub zaniedban os6b,

7.

pzy

pomocy kt6rych wykonuje on czynnosci wynikajqce

wykonywanie tych czynnosci powieza.
Vwkonawca ponosi pelnq odpowiedzialnogC
wykonywania ustug.

L

z

niniejszej umowy albo ktorym

za szkody wyeqdzone osobom trzecim podczas

56

Wymagane poziomy recyklingu, prrygotowania do ponownego uiYcia i odzysku

jest 6wiadczyi uslugg w spos6b zapewniajqcy osiqgniQcie pozaom6w recyklingu i
przygotowania do ponownego uiycia odpad6w komunalnych oraz poziomu ogrdniczenia masy odpad6w
komunalnych ulegajqcych biodegradacji pzekazywanych do skladowania zgodnie z aktualnie obowiqzujqcymi

1. wykonawca zobowiEzany

zapisami ustawy

z dnia 13

wne6nia 1996

r. o

utrzymaniu czystosci

i

porzqdku

w gminach oraz aKualnie obowiqzujqcymi aktami wykonawczymi do powyiszej ustawy. Osiqgniqte poziomy

2.

zostanE obliczone na podstawie aK6w wykonawczych ww. ustawy.

ustali, czy Wykonawca osiEgnEl wymagane poziomy recyklingu
skladanych Zamawiajqcemu, o ktorych mowa w 5 11 umowy.
ZamawiaiAc:.V

na podstawie sprawozdail

Nr sprawy 1/2021

g7
zobowiqzania zamawlajqcego
zamawiajqcy zobowiqzuje siQ do wspolpracy w celu wykonania umowy, w szczeg6lnoSci:
wsp6lpracy z Wykonawcq przy akceptacji Harmonogramu, o K6rym mowa w OPZ,
terminowego wyplacania wykonawcy wymagalnego w my6l umowy wynagrodzenia,
informowania Wykonawcy o zmianach majEcych wplyw na warunki 5wiadczenia uslug.
posiadania wpisu do rejestru BDO.

1)
2)
3)

4)

g8

Uprawnienla zamawlajqcego
Zamawiajqcy w okresie realizacji pzedmiotu umowy uprawniony jest do:

1)

nadzorowania oraz kontrolowania sposobu wykonywania przez Wykonawcq przedmiotu umowy

2)

iqdania od Wykonawcy przedstawiania dokument6w lub informacji dotyczqcYch lub zwiEzanych
z realizacjq pzedmiotu umowy, w tym miqdzy innymi dokument6w potwierdzajQcych waienie oraz

za pomocq uprawnionych os6b,

zagospodarowanie odebranych pnez Wykonawcq odpadow,

5e

1.

Kary umowne
W razie niewykonania lub nienale2ytego wykonania umowy strony zobowiEzujE si9 zaplacic kary
umowne w nastQpujqcych wypadkach i wysokosciach
:

1)

Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kary umowne w wysokosci '10% calkowitej wartosci
umowy okreslonej w S 3 ust. 3 , gdy Zamawiajqcy odstqpi od umowy z powodu okolicznosci ,
za kt6re odpowiada Vwkonawca, w tym okreslonych w S 12,
pzypadku niewykonania lub nienale2ytego wykonania obowiqzku zatrudnienia
pracownik6w na podstawie umowy o pracQ, o kt6rej mowa w S 17 ust. 1+6 Vwkonawca
zaplaci na rzecz Zamawi4Ecego karg umownq w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
okreslonego w S 4 ust.2 . Kara umowna, o ktorej mowa w zdaniu popzedzajqcym naliczana
bqdzie oddzielnie za kazdy pzypadek niewykonania ww. obowiEzku oraz za ka2dy miesiqc
realizacji umowy,

2) w

3)

4)
5)

2.
3.

za nieterminowe wykonanie kt6regokolwiek z obowiqzk6w okreslonych w umowie - 0,5 %
wartosci umowy okreglonej w S 3 ust. 3 za kazdy dziei zwloki,
za nienalezyte wykonanie obowiqzkdw okreslonych w umowie - 5 % wynagrodzenia
okreslonego w S 3 ust. 3 za kazdy stwierdzony pzypadek.
Zamawiajqcy zaptaci Vwkonawcy kary umowne w wysokosci 10 % calkowitej wartosci
umownej okreSlonej w S 3 ust. 3, gdy \ A/konawca odstepi od umowy z powodu okolicznosci
za ktdre odpowiada Zamawialqcy.

,

Jezeli wysokosC zastze2onych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, kazda ze Stron
moze dochodzi6 odszkodowania uzupelniajecego do pelnej wysoko6ci szkody'
Vwkonawca wytaza zgode na potrqcenie przez Zamavtiaiqcego kar umownych/odszkodowania z

ka2dej pzystugujacej Vwkonawcy naleznosci,

w tym z wynagrodzenia lub jej zaptaty

na

podstawie noty ksiQgowej wystawionej przez Zamawiajqcego
4.

W pzypadku, gdy zaplata kary umownej/odszkodowania nie nastepuje w drodze potrecenia z
wynagrodzenia Vlrlkonawcy, jest on zobowiEzany do zaplaty kary umownej/odszkodowania w
terminie 14 dni od dnia doreczenia noty ksiggowej. \ ryb6r sposobu dochodzenia kary
umownei/odszkodowania nalezy do Zamawiajqcego.

s10

Podwykonawcy
1.

wykonawca o6wiadcza, ie pzedmiot niniejszej umowy wykona z udzialem
(niepotrzebne skre6lie).

2.

Wykonawca zobowiqzany jest w terminie 14 dni kalendarzowych
do przedlozenia Zamawiajqcemu poswiadczonych za zgodnost

z

3.
4.

/

bez udzialu podwykonawcyi

od daty

z

zawarcia umowy

oryginalem kopii umow
poszczeg6lnymi podwykonawcami oraz wykazu podwykonawc6w wraz z okre6leniem zakresu

powierzonych im czqsci zam6wienia.

Powierzenie wykonania czgSci uslug podwykonawcom nie zmienia zobowiqzai Wykonawcy wobec
Zamawiajqcego za wykonanie tej czqSci przedmiotu umowy .
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia, zaniechania
jego przedstawicieli lub pracownik6w jak za swoje wtasne.

i

zaniedbania podwykonawc6w,

40
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5. Zmiana podwykonawcy dopuszczalna jest jedynie po wyraieniu uprzedniej pisemnej zgody przez
Zamawiajqcego.
6. Podwykonawca nie moie zlecii wykonania powierzonego mu do realizacji przez Wykonawcq czqsci
przedmiotu umowy innym podwykonawcom.
7. Jeieli wystEpiE uzasadnione podejrzenia,2e kwalifikacje podwykonawc6w nie gwarantujA wlasciwej
jako5ci wykonania uslug lub dotrzymania termin6w, to Zamawiajqcy zaiEda od Wykonawcy bezzwlocznej
zmiany podwykonawc6w, a jeieli Wykonawca nie zastosuje siQ do iqdania Zamawiajqcego, to
Zamawiajqcy bqdzie miat prawo do rozwiqzania umowy
ze skutkiem natychmiastowym, z prryczyn leiQcych po stronie Wykonawcy - postanowienia 5 9 stosuje
siQ w takim wypadku odpowiednio.

511

Raporty I sprawozdania
wykonawca jest zobowiqzany do pnekazywania Zamawiajqcemu pisemnych rapoft6w wykonania uslug
w miesiqcznym okesie rozliczeniowym zawierajqcych informacje okre5lone w Dziale IV
"Opisu

Drzedmiotu zam6wienia".

Raport z wykonania uslug sporzqdzony w miesiqcznym okresie rozliczeniowym stanowil bqdzie
podstawq do wyptaty wynagrodzenia Wykonawcl, o K6rym mowa w 5 3 ust. 2 umowy do 14 dnia
kaidego miesiEca.
Strony ustalajE, ie raport miesiqczny za uslugi objqte przedmiotem niniejszej umowy za ostatni miesiQc
swiadczenia uslugi zostanie przez Wykonawcq przekazany w terminie 14 dni od zakoiczenia tego
miesiaca.

512

RozwiQzanie i odstePlenle od umowy

l.

Zamawiajqcy ma prawo rozwiqzai umowq ze skutkiem natychmiastowym je2eli poweimie wiadomoEf
o tym, ie:
Wykonawca utracil uprawnienia do wykonywania pnedmiotu umowy wynikajqce z przepisow

1)

2)
3)
4)

szczeg6lnych.
Wykonawca nie rozpoczql realizacji uslug bez uzasadnionych przyczyn lub pzerwal realizacjQ
umowy pomimo wezwania Zamawiajqcego,
Wykonawca zawiesil prowadzonq dzialalnosc gospodaraE.
Wobec wykonawcy wszczQto postqpowanie egzekucyjne, bqdi dokonano zajqcia lub obciqienia

majEtku Wykonawcl, uniemoiliwiajqce wykonywanie pzedmiotu umowy zgodnie

z

jej

postanowieniami - postanowienia 5 9 stosuje siQ w takim wypadku odpowiednio.
W ptzypadku trrykrotnego niewykonanla lub nienaleiytego wykonania obowiEzku zatrudnienia
pracownik6w na podstawie umowy o pracq , o K6rej mowa w 5 17 ust. 8 umowy.
zamawiajqcy ma prawo rozwiqzai umowq za wypowiedzeniem z zachowaniem miesiqcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiqca, je2eli poweimie wiadomo6d o tym, ze:
Wykonawca naruszyl w spos6b ra2Qcy obowiqzujqce pnepisy i normy ordz istotne postanowienia
umowy w zakresie realizowanego pnedmiotu umowy, tj. w szczeg6lnoSci nie dopelnil obowiqzk6w
wynikajQcych z przepisow ustawy z dnia 13 wrze6nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i pozqdku w
gminach, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach oraz ustary z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo
ochrony Srodowiska - postanowienia 5 9 stosuje siq w takim wypadku odpowiednio.
Rozpoczqto likwidacjq Wykonawcy lub postawiono 90 w stan upadloici,
Zostal zloiony wniosek o ogloszenie upadloki obejmujqcej likwidacje majqtku Wykonawcy.
ogwiadczenie o rozwiqzaniu umowy moie byi zloione na pismie wraz z uzasadnieniem.
ZamawiajEcy na mocy ustawy - Prawo zam6wieri publicznych, moie w razie wystEpienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujqcej, ie wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie moina bylo
pzewidziei w chwili zawarcia umowy, odstqpii od umowy w terminie 30 dni od powziqcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moie iQdae iedynie wynagrodzenia
naleZnego mu z tl^ulu wykonania czg5ci umowy.

5)

1)

2)
3)

3.

4.

gt3

1,

RODO

Dane osobowe pozyskane pEez Strony od siebie wzajemnie w zwiqzku z umowq, pzetwazane
bqdq wylqcznie na potzeby realizacji umowy oraz chronione bedq pzed dostQpem os6b

-

-

nieupowaznionych zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami o ochronie danych osobowych
RozpozEdzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 20161679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w

sprawie

w zwiazku z

ochrony

pzetwarzaniem danych osobowych

iw

os6b

fizycznych

sprawie swobodnego pzeplywu takich
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (og6lne rozpoeqdzenie o ochronie danychiRODO)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 1 19) otaz zgodnie z postanowieniami niniejszel umowy:
1) Strony zgodnie oswiadcz{q, 2e przewarzanie danych dokonywane bedzie pe ez Kazda ze
Stron jako adminrstratora danych osobowych w zakresie:
a) udostepnionych im przed drugq Strone danych os6b reprezentujqcych kazdq ze Stron w
celu zawarcia umowy: na podstawie przeslanki niezbednosci do wykonania umowy, kt6rej
stronq jest osoba lub podjgcia dzialai pzed zawarciem umowy;
b) udostepnionych im przez drugE StronQ danych os6b wykonujqcych zadania z ramienia
Stron:

w

2)

3)

4)
5)
6)

ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, iakim .iest zapewnienie
prawidlowosci realizacji pzedmiotu umowy, a jednoczesnie pzetwazanie danych w tym
zakresie nie narusza praw i wolnosci os6b, kt6rych dane dotyczq.
Osoba, kt6rej dane osobowe peetwazane sq w zwiqzku z rcalizaciq ninieiszej umowy, ma
prawo do zqdania dostgpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniQcia lub
ograniczenia pe etwazania oraz prawo wniesienia spzeciwu wobec pzetwaeania danych
osobowych w zwiqzku z realizowaniem interesu administraton 2 payczyn zwiqzanych z iel
szczegolnq sytuacjq, a tak2e prawo wniesienia skargi do Prezesa Uzedu Ochrony Danych
Osobowych w pzypadku gdy uzna,2e administrator naruszyl pzepisy o ochronie danych
osobowych.

Strony oswiadczaiE, 2e dane pzetwazane bedq w okresie koniecznym do realizacji i
rozliczenia umowy, oraz w razie takiego obowiqzku ciQzqcego na administratoze - popzez
okres pzechowywania dokumentacji dla cel6w archiwalnych.
Podanie danych jest dobrowolne, z tym 2e stanowi warunek umozliwiajqcy dopuszczenie
danej osoby do realizacji niniejszej umowy.

Wskutek pzetwazania

u zadnej ze Stron nie bede

podejmowane decyzje

w

sposob

zautomatyzowany (bez udzialu czlowieka),

Wobec kazdel

z os6b,

ktorych dane osobowe pozyskano na potzeby realizacji umowy,

zostanie zrealizowany obowiezek informacyjny, o ktorym mowa w art. 13 i 14 RODO.

2.

os6b, kt6rych dane osobowe pozyskano na poteeby realizacji umowy,
zostanie zrealizowany obowiqzek informacy.iny, o kt6rym mowa w art. 13 i 14 Rozpozqdzenia.
Vvykonawca zapewnia igwarantuje, i2 bezposrednio po pzekazaniu Zamawiajqcemu danych
osobowych os6b wykonujqcych zadania w ramach umowy z ramienia Vwkonawcy, wykona w
imieniu Zamawiajqcego wobec tych os6b obowiqzek informacyjny wynikajEcy z pzepisu art.
Wobec ka2dej

3.

z

14 RozpozAdzenia.

1.

914
zmiana umowy
Zmiana umowy wymaga formy pisemne, pod rygorem niewaznosci,

na podstawie ana zasadach okreslonych w art. 454 oraz 455 ustawy z dnia 11 wzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajqcy przewiduje mozliwosC:

2.

1) zmiany ustalonych podwykonawc6w w sytuacjach, gdy dotychczasowy podwykonawca nie
realizuje umowy w spos6b nalezyty, bqd2 z ptzyczyn losowych nie moze kontynuowac
usrug,

2) wprowadzenia podwykonawcy do wykonania czeSci zam6wienia w trakcie jego realizacji;
3) zmiany ustalonych w umowie osob odpowiedzlalnych za kierowanie uslugami iw
uzasadnionych pzypadkach. Nowe osoby odpowiedzialne za kierowanie uslugami i winny
spelniac warunki co najmniej takie jakie byly postawione dla tych osdb w specyfikacji (z
uwzglQdnieniem kwalifikacii zawodowych i doswiadczenia);
3. Strony dopuszczajq mozliwose zmiany terminu realizacji pzedmiotu zam6wienia, w przypadku
dzialania sily wyzszej, uniemozliwiajqcej wykonanie umowy w okreslonym pieMotnie terminie.

4.

5.

Zamavtiajqcy dopuszcza mozliwosc zmiany zakresu zeczowego dokonanego pzez
Zamawiajqcego, w trakcie realizacji zam6wienia, w tym w szczeg6lnosci zmiany
orientacyjnych ilosci poszczeg6lnych kod6w odpaddw wskazanych w umowie.
Zamawiajqcy przewiduje mozliwos6 ograniczenia zam6wienia w pzypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajacych ograniczenie Wzez Zamawiajacego zakresu uslug bedqcych
pzedmiotem zam6wienia lub skrocenie terminu realizacji umowy. Stosownie do tresci art.433
ust 4) ustawy Pzp ZamawiEqcy wskazuje minimalna wielkosd Swiadczenia stron umowy o
zam6wienie publiczne w wielko6ci 50% calosci zam6wienia- Vwkonawca z tytulu ograniczenia
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zakresu uslug lub skrOcenia terminu realizacji umowy nie bedzie dochodzil zadnego
odszkodowania, a w zwiqzku z powyzszym nie wniesie rowniez zastrzezei do zmiany
6.
7.

wynagrodzenia.
Dopuszcza siQ zmiang zapis6w umownych stanowiacych oczywistq omylkQ.

z

obslugq
Nie stanowi zmiany umowy w szczeg6lnosci: zmiana danych zwiqzanych
administracyjno-organizacyjnq Umowy; zmiany danych teleadresowych, zmiany osob
wskazanych do kontaktow miedzy Stronami; zmiany pozostalych postanowien Umowy nie
stanowiEce tresci oferty

\

rykonawcy.

sls

Porozumiewanie sie stron

i wezwania zwiqzane z niniejszQ umowq sporzqdzone
bqdq w formie pisemnej pod rygorem niewainosci. Informacje dotyczqce bieiQcej realizacji umowy
mogq bya przesylane faksem bQdi w formie eleKronicznej.
Korespondencja pisemna, o K6rej mowa w ust. 1 powyZej mo2e byi pnekazywana listem poleconym,
dorqczona osobi6ci lub za poarednictwem firmy kurierskiej.
Ka2da ze stron (Zamawiajqcy lub Wykonawca) na 2Edanie drugiej niezwlocznie potwierdza faK ich
Wszelkie o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia

2.
3.

otrzvmanaa.

5.

i2

posiada adres e-mail:
zapewniajqcy staly,
bezproblemowy kontakt z Zamawiajqcym.
Strony wskazujq nastqpujEce osoby odpowiedzialne za realizacjQ umowy:
1) wykonawca wskazuje..,.......... jako osobQ uprawnionq do nadzoru i koordynacji wykonywanych prac
oraz do kontaktu z Zamawiajqclm (zwanE dalej Koordynatorem), tel. ......,
e-mail: .......... jako osobq odpowiedzialnq ze strony
Zamawiajqcy wskazuje
zamawiajqcego za realizacjQ umowy.
zmiana osob, o K6rych mowa w ust. 5 powy2ej nie wymaga zmiany umowy.
Zmiana osoby ustanowionej na Koordynatora prac ze strony Wykonawcy, wymaga pisemnego
powiadomienia ZamawiajQcego.
Wykonawca ogwiadcza,

2)
6.
7.

s16

1.

Reklamacje
W przypadku dotyczqcym nieterminowego odbioru odpad6w w stosunku do termin6w okreslonych w
harmonogramie, o K6rym mowa w OPZ, Zamawiajqcy zawiadamia Wykonawcq o tym fakcie
Wykonawca
zobowiEzany bqdzie
otnymaniu
zawiadomienia

2. Po
do przekazania Zamawiajqcemu dokument6w potwierdzajqcych wykonanie uslugi.
3. Je2eli wykonawca nie pzedloiy dokument6w, o K6rych mowa w ust. 2 lub zlo2one dokumenty
potwierdzai bqdq, 2e Wykonawca nie dojechal do danej nieruchomoki reklamaga bqdzie zasadna.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajqcego, ie reklamacja jest zasadna Wykonawca musi
uzupetnii odbi6r odpad6w w ciQgu 24 godzin od poinformowania pzez zamawiajqcego o stwierdzeniu
zasadnosci reklamacji, pod warunkiem, 2e nastqpi to w dniach roboczych od poniedzialku do piqtku.
Z zastnezeniem,2e w pnypadku poinformowania o stwierdzeniu zasadno6ci reklamagi w piqtek
do godziny 15, odbi6r zostanie uzupelniony w poniedzialek.

1.

9L7
Personel wykonawcy
Na podstawie art. 438 ust 1 oraz w zwiqzku z art. 95 ust 1 ustawy

z dnia 11 wzeSnia 2019 r.
Prawo Zamowieh Publicznych (Dz. U. 2019.2019), Zamawiajqcy wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o ptacQ pzez \^rykonawce lub podwykonawc? os6b wykonujqcych ponizsze
czynnoSci w trakcie realizacji pzedmiotowego zam6wienia:
- osoba sprawujeca nadz6r i koordynacjq wykonywania zam6wienia
- kierowca posiadaiqcy uprawnienia do kierowania poiazdem samochodowym o
dopuszczalnej masie calkowitei powy2ej 3,5 tony (prawo jazdy kat. C)
pzed podpisaniem umowy pzedlo2yl Zamawiajqcemu oSwiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujqcych czynnosci
wskazane w ust. 1. Oswiadczenie to zawiera w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajEcego oswiadczenie, datQ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, 2e wskazane czynnosci
wykonajq osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
rodzaju umowy o prace (np. umowa na czas okreslony, nieokreslony, itp.) iwymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnione.i do zlozenia oswiadczenia w imieniu Vwkonawcy lub Podwykonawcy.

2. V\ykonawca
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VWkonawca zobowiazuje siQ do zatrudnienia pracownikdw Swiadczqcych wskazane czynno6ci w
okresie realizacji umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu pzepisow ustawy z dnia 26
czevca 1974 t. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ).
4. W trakcie realizacji zam6wienia Zamawiaiqcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec \A&konawcy odno6nie spelniania pzez Vwkonawce lub PodwykonawcQ
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujqcych wskazane w ust. 1
czynnosci. ZamawiajEcy uprawniony jest w szczeg6lnosci do zEdania od Vwkonawcy ponizszych
dokument6w:
a) oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,

lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

b)

oswiadczenia wykonawcy

c)

umowy o pracQ,
poswiadczonej za zgodnosd z oryginafem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

podstawie

zawierajqcych informacje, w tym dane osobowe, niezbQdne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracQ, w szczegolnosci imiq i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o praca, rodzaj umowy o pracQ izakres obowiezkow pracownika,
W pzypadku koniecznosci zmrany, w okresie tMania umowy, os6b wskazanych w oswiadczeniu,
ktorym mowa ust.
Vwkonawca zobowiqzany jest do pzekazania zaktualizowanego

2

o

oswiadczenia w terminie

5 dni od dokonania pzedmiotowej zmiany otaz do pzedlo2enia,

na

kazde wezwanie ZamawiajAcego, zanonimizowanych kopii um6w o pracQ, zgodnie z ust. 6.

W trakcie realizacji zam6wienia na ka2de wezwanie Zamawiajqcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie kr6tszym niz 3 dni robocze, Vvykonawca ptzedlozy ZamawiajEcemu do
wglqdu poswiadczone za zgodnosc z oryginalem odpowiednio pzez VwkonawcQ lub
Podwykonawcq kopie um6w o prace os6b wykonujqcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnoSci okreslone w ust. 2 wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiqzk6w, jezeli zostal
spozqdzony. Kopie um6w powinny zostac zanonimizowane w spos6b zapewniajqcy ochrone
danych osobowych pracownik6w, zgodnie z przepisami Rozpozqdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016(6)-9 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiqzku z pzetwazaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adres6w, nr PESEL pracownik6w). lmie inazwisko
pracownika nie podlega anonimizac.ii. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
pracq i wymiar etatu powinny byo mozliwe do zidentyfikowania.
7. Z tytulu niespelnienia przez VwkonawcQ lub PodwykonawcA wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy

o pracq os6b

wykonujqcych wskazane

w ust.

I

czynnosci Zamawiaiqcy pzewiduje

sankcje w postaci obowiqzku zaplaty przez Wlkonawcq kary umownej w wysokosci okre6lonej w
$ 9 ust. 1 pkt 2) umowy . Niezlozenie pzez VwkonawcQ w wyznaczonym ptzez ZamawiaiAcego
terminie zAdanych ptzez zamawiajqcego dowod6w, oswiadczen wymienionych w ust. 2, 4 i 5 w
celu potwierdzenia spelnienia pzez WykonawcQ lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

6.

podstawie umowy o prace traktowane bQdzie ,ako niespelnienie pzez wykonawce lub
podwykonawcq wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujqcych
wskazane w ust. l czynnosci.
W pzypadku wi?cej ni2 tzykrotnego niedopelnienia wymogu zatrudniania pracownik6w
swiadczacych okreSlone czynnosci na podstawie umowy o prace w rozumieniu pzepisow
Kodeksu Pracy Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstqpienia od umowy zgodnie z S 12 ust.1
pkt 5) umowy, z zastzezeniem naliczenia kary umownej okreslonej w S 9 ust.1 pkt 1) umowy.
W pzypadku uzasadnionych wEtpliwoSci co do peestzegania prawa pracy pzez \ rykonawca lub
Podwykonawce, Zamawiajqcy moze zwr6ci6 siQ o pzeprowadzenie kontroli przez PanstwowA
Inspekcje Pracy.

zr ny p"."osn"lr8u wykonawcy
"
W przypadku zmiany Pracownika wykonujEcego
czynno6ci wskazane w 517 ust. 1 niniejszej umowy,
Wykonawca zobowiazany bqdzie do potwierdzenia, i2 osoba ta spelnia wymagania okreSlone
i

1.

w Dostanowieniach umowY.
Zmiana pracownika wykonujEcego czynnosci wskazane
zawierania przez Strony aneksu do umowy.

w 5 17 ust. 1 niniejszej umowy nie

wymaga
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2.

3.

{2021

,*-,nnlltr-*"
z niniejszej umowy Krzsfzygane b€dE przez Sqd

wtagcivry
mlejscowo dla siedzlby Zamawlajqcego.
W sprawach nleuregulowanych w nlnleJszej umowle bQdq mialy zaslosowanle pneplsy ustawy z dnia 11

wsaelkie sporne sprawy wynlkajqce

wnegnia 2019 r, Prawo zam6vvlef publicznych, przepisy Kodeksu cywllnegq usbwy o odpadadl,
usbwy o utr4finaniu czystodci i podqdku w gmlnadr oraz Inne wlaftiwe przeptsy prawa krajo@o
po{szedrnle obowhzujqcego i mlejs@r

'ego. jednobzmiqcych egzemplarzach, w tym
Umowa zostah spozqdzona w tzech
Zamawiajqc€go i Jeden dla \rwkonawcy.

ZalQczniki stanoryiqce integralnq czq6C umowy

1)
2)
3)

dwa

dla

:

Specyf, kacja warunk6nv Zam6wienla,

Ofierta wykonawcy,
Opls przedmlotu zam6wienia (OPZ).

Zam.wlarlct!

ltrtkon.wc.3
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Obowiqzek informacyjny z zakresu ochrony danych osobowych wykonywany wobec osoby
uprawnionei do realizacii zadafi okroilonych umowq nr: ,...,..... z ramienia strony umowy:

Przedsiqbiorstwo Gospodarki MiejBklel Sp. z o.o. 59-100 Polkowice, ul. Dqbrowskiego 2
Zgodnie z art. 14 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
pzetwazaniem danych osobowych
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiEzku
iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozpozqdzenie o ochronie danych/RoDO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).
1) Administratorem Pani / Pana Danych jest PzedsiQbiorstwo Gospodarki Mieiskiej sp. z o.o. z
siedzibq w Polkowicach ul. Dqbrowskiego 2, 59-100 Polkowice;
2) \ ryznaczylismy Inspektora Ochrony Danych z kt6rym mozna skontaktowaC sie pzez adres email iod@pgm-polkowice.com.pl oraz w formie tradycyjnej na adres PzedsiQbiorstwa
Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach ul. DEbrowskiego 2;
3) Dane osobowe osoby uprawnionej do realizacji zadan okreslonych umowE gromadzone
ipzetwazane sq w celu identyfikacii osdb uprawnionych do realizacji zadan okreslonych
umowa, w tym zapewnienia prawidlowego wsp6ldzialania w zwiqzku z wykonaniem umowy.

z

4)

6)

PodstawA prawnq pzetwaeania dokonywanego pzez Administratora jest prawnae
uzasadniony interes realizowany przez Administratora, polegajqcy na zapewnieniu
prawidlowoSci realizacji pzedmiotu umowy;
Podanie danych .iest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji cel6w, dla kt6rych dane sq
zbierane. Brak podania danych uniemozliwi Pani / Panu udzial w realizacji umowy.
Dane osobowe zostanq udostQpnione podmiotowi bQdEcemu stronq umowy oraz osobie /
osobom reprezentujqcym strong umowy, osobom zaangazowanym w realizaciQ umowy a
tak2e mogq zostac udostepnione wlasciwym organom parlstwowym jeSli taki obowiqzek
bqdzie wynikad z pzepisow prawa nadto podmiotq swiadczEcym administratorowi uslugi,
kt6re dla realizacji cel6w sq niezbedne, w tym w szczeg6lnosci podmiotom 6wiadczqcym
uslugi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyinego,
Dane osobowe bgdq pzechowywane przez okres realizacji umowy, a po iego zakoficzeniu
pzez odpowiedni okres wynika,Ecy z pzepis6w prawa, dotyczqcych obowiqzku archiwizacji
dokument6w;
Ma Pani/Pan prawo dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniScia lub

ograniczenia pzetwazania, prawo do wniesienia spzeciwu wobec dalszego pzetwazania
danych oraz prawo do przenoszenia danych - o ile inne pzepisy prawa nie uniemo2liwiajq
Administratorowi realizacji tych praw.
8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ti. Prezesa Uzedu
Ochrony Danych Osobowych, w pzypadku gdy uzna, 2e pz.etwarzanie danych narusza
obowiezujEce pzepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
Zrddlem danych, od ktorych Administrator oteymal PanilPana dane jest strona umowy:

pzetwazania danych osobowych os6b realizujecych zadania w ramach umowy
nie dokonuje siQ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania dane nie
bedq pzekazywane go organizacji miedzynarodowych ani do panstw tzecich.

10) W ramach
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ZalEcznik nr 1 1 do S\^/z oraz projektu
umowv

Szczeg6lowy opis pzedmiotu zam6wienia.

Zadanie nr 1.
Zakres pzedmiotu zam6wienia:

l. Odbi6r i zagospodarowanie

a)
b)

:

kod 15 01 0l
opakowania z papieru itektury
kod 15 01 07
opakowania ze szkla
kod
15 0l 02
c) opakowania z tworzyw sztucznych
lub zmis8zane odpady opakowaniowe kod 15 01 06
kod 20 02 01
d) odpady ulegajQce biodegradacji
e) niesegregowane (zmieszanel odpady komunalne kod 20 03 01.

Pzedmiotem zam6wienia jest odbi6r i zagospodarowanie odpadOw: opakowania z papieru itektury
kod 15 01 01, opakowania ze szkla kod 15 01 07, opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02
lub zmieszane odpady opakowaniowe kod 15 01 06, odpady ulegajqce biodegradacji 200201'
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01- powstale z budynk6w.
Odpady objete ninieiszym zamowieniem nalezy odebrad , a nastQpnie zagospodarowac w
instalacjach, kt6re posiadalE decyzje zeavalajEce na pzetwarzanie odpaddw w procesie odzysku lub
unieszkodliwiania, w spos6b zgodny z pzepisami prawa w tym zakresie oraz procesami
unieszkodliwiania wyszczeg6lnionymi w zalqczniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U.22013 r.), Dz.U. z dn,30.0'1.2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niekt6rych
ustaw.

1)

Miejsce odbioru przedmiotu zam6wienia: obiekty Za mawiajqcego z wyszczegolnieniem w pkt.
w pkt.'12 Zaladunek i transport wytworzonych odpad6w: kod 15 01 0l - opakowania z papier"
i tektury, 15 01 07- opakowania ze szkla, 15 01 02 - opakowania z twozyw sztucznych lub
zmieszane odpady opakowaniowe kod 15 01 06, 20 02 01
odpady ulegajEce biodegradacji, 20 03 01-niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
powstale z budynk6w
2) Transport spzQtem, bedEcym w posiadaniu Vwkonawcy do punktu zagospodarowania
odoad0w.
Harmonogram realizacji odbioru odpad6w ustalony pomiedzy Vlkonawcq a Zamawiajqcym.
4) CzQstotliwosd odbioru odpad6w ujeta w pkt.12
Odbidr odpad6w moze nastepowac w dni robocze, od poniedzialku do piqtku w godzinach: 7.0020.00

-

6) vwkonawca winien jest przedstawid uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub
czynnosci, w szczeg6lnosci decyzje, koncesje wydane pzez odpowiednie organy.
7) Potwierdzenie odbioru odebranych odpadOw komunalnych: z ilosci odebranych pojemnikow x
po.iemnosc pojemnika - w pzeliczeniu na m3, potwierdzone/podpisane ze strony Zamawiajqcego

iWkonawcy,

8) Rozliczenie za odbior i zagospodarowanie

odbywaC sie bedzie na podstawie potwierdzenia
odbioru odebranych odpadOw komunalnych za miesiqc w kt6rym usluga zostala wykonana.

Szacowana max iloSd do odbioru i zagospodarowania bqdzie wynosid: pzez okres trwania umowy

pzez okres 12 miesi?cy :
a) opakowania z papieru

b)

c)

itektury
szkla

kod 1501 01 ok.35m3,

kod 15 01 07 ok. 15 m3,
opakowania ze
opakowania z tworzyw sztucznych kod 1501 02
lub zmiGszane odpady opakowaniowe kod 15 01 06 ok.40 m3,

d) odpady ulegajQce biodegradacii kod 0 02 01 ok.20 m3,
e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne kod 200301
9)

ok. 150m3.

Zamawiajqcy informuje, i2 ilosci, ktore Wzewidzial nie sq iloSciami gwarantowanymi do odbioru.
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10) Dla potzeb roboczej ewidencji odbieranych odpad6w, stosowane bqdq dokumenty wewn?tze
tj. potwierdzenie odbioru odebranych odpad6w), wystawionego pzez WykonawcQ i potwierdzone
pzez zamawiajqcego.
11)W przypadku wczesnieiszego wyczerpania przewidzianych Srodkow pienieznych Zamawiajqcy
pzewidujQ mozliwosd zwiekszenia wartosci pzedmiotu zam6wienia zgodnie z obowiEzujEcymi
pzeDtsamt.

12) Wykaz punkt6w odbioru odpad6w komunalnych wraz z czgstotliwoSclq odbioru odpad6w z

ni2ei podanych obl( ,kt6w nale2acvch do PGfltl Sp. z o,o, w Polkowicach:
rodzaj pojemnika
zmieszane odpady
komunalne

Lp

Nazwa

aotes

obioktu

paprer

twozywa

szklo

sztuczne

1r00 L

660 L

660 L

bioodpady

120 L

pojemnogC pojemnika w m3

czgstotliwosd opro2niania w m-cu

I

l razw
ml€iqcu

raz w tygodniu

I raz w
mleaaecu

1 raz w mlgglacu

co

2

tygodnio

ul.

2x
0,56
=1,32

Dqbrowskiego

I

Eaza PGM

2

59-r00

0,24

1 .',|

1.1

0,12

't

0,12

Polkowice
Oczyszcza

3.

In

ul. Skefowa

ia,

'l 1

'l.l

Laboratorium

59-100
Polkowice

Oczyszcaalnia

Sucha G6rna
59-100
Polkowice

o,t2

Stacja
Uzdatniania
Wody

Sucha Gorna
ul. Lipowa 19
59-100
Polkowice

0,12

1.1

0,12

.1

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

2r

o,t2

0,66

=O,A

Moskozyn
5.

Oczyszealnia

59-'t 00

Polkowic€
Komorniki
59-100
Polkowic€

Oczyszczalnia

2,

1)

Zakies przedmiotu zam6wienia:
Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w:
- ze studzienek kanalizacyjnych kod 20 03 06
- odpady z czyszczenia ulic i plac6w kod 20 03 03
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 0'l (z kosry ulicznych)
- opakowania ze szkla kod1501 07 (z koszy ulicznych)
- opakowania z tworzyw sztucznych kod 15 01 02
lub zmieszane odpady opakowaniowe kod 15 01 06
- odpady ulegajqce biodegradacji kod 20 02 01 (z tclen6w zielonych)

Pzedmiotem zam6wienia jest odbior

i

zagospodarowanie odpad6w

o kodzie 20 03 06

powstalych w studzienkach kanalizacyjnych, odpady z czyszczenia ulic i plac6w kod 20 03 03,
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niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 01 (z koszy ulicznych), opakowania
ze szkla kod 15 01 07 (koszy ulicznych), opakowania z twozyw sztucznych kod 15 01 02 lub
zmieszane odpady opakowaniowe kod 15 0'1 06 (z koszy ulicznych), odpady ulegajqce
biodegradacji kod 20 02 01 (z teren6w zielonych), Odpady objete niniejszym zam6wieniem
nastQpnie zagospodarowad w instalacjach, kt6re posiadajq decyzje
nalezy odebrad,
zezwalajace na pzetwazanie odpad6w w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, w spos6b
procesami unieszkodliwiania
pzepisami prawa
tym zakresie
zgodny
wyszczegolnionymi w zatqczniku nr I do ustawy z dnia 14 grudnta 2012 r. o odpadach (Dz.U. z
2013 t., poz.21\.
Miejsce odbioru pzedmiotu zam6wienia: punkt odbioru Ww odpad6w musi by6 usytuowany w
odleglosci nie wiekszej niz 10 km od siedziby zamawiajacego tj. Polkowice ul. Dqbrowskiego 2.
Zaladunek i transport wytworzonych odpad6w o kodzie 20 03 06 powstalych w studzienkach
czyszczenia ulic plac6w kod 20 03 03, niesegregowane
kanalizacyjnych, odpady
(zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 0'1 (z koszy ulicznych), opakowania ze szkla kod 15
01 07 (koszy ulicznych), opakowania z twozyw sztucznych kod 15 01 02 lub zmieszane
odpady opakowaniowe kod 15 01 06 (z koszy ulicznych), odpady ulegajqce biodegradacji kod
20 02 01 (z teren6w zielonych) spzqtem bQdqcym w posiadaniu Zamawiajqcego do punktu
odleglosci do 10 km od bazy
odbioru odpad6w wskazanym pzez Mfkonawce
Zamawiajqcego usytuowanej w Polkowicach pzy ul. DEbrowskiego 2.
Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwosd potraktowania punktu odbioru odpad6w jako bezposrednie
miejsce zagospodarowania odpad6w.
Pzedmiot zam6wienia bQdzie realizowany na telefoniczne zgloszenie, sukcesywnie wedlug
poteeb Zamawiajqcego z jednodniowym wypzedzeniem.
Odbidr odpad6w moze nastepowac w dni robocze, od poniedzialku do piqtku w godzinach:
7.00-18.00
Wkonawca jest winien do przedstawienia uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci
lub czynnosci, w szczeg6lnoSci decyzje, koncesje wydane przez odpowiednie organy.
Wazenie odbieranych pzez Vwkonawce odpad6w odbywao siQ bedzie na zalegalizowanych
wagach Vwkonawcy znajdujqcych siQ w punkcie odbioru odpad6w , o ktorym mowa w pkt 2)

a

w

z

2)

3)

z

onz

i

w

4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

Wa2enie potwierdzone bgdzie ka2dorazowo kwitem wagowym, dokumenty te bedq stanowiC

\ rykonawcE.
na podstawie dowodow

podstawg do okreslenia ilosci odebranych odpad6w pomiedzy Zamawiajqcym, a

Rozliczenie

za odbior i

zagospodarowanie odbywac siQ bedzie

wazenia za miesiqc w ktorym usluga zostala wykonana.
Szacowana max ilogd do odbioru i zagospodarowania bqdzie wynosiC: przez okres trwania
umowy
pzez okrea 12 miesiQcy od dnia zawarcia umowy
- ze studzienek kanalizacyjnych kod 20 03 06 - 140 Mg

-

-

odpady z czyszczenla ulic

iplac6w kod200303-400M9

- niesegregowane (zmleszane) odpady komunalne kod 20 03 01 (z ko6ry ulicznych)

-

40 Mg
- opakowania ze szkla kod 15 01 07 (koszy ulicznych) - 25 Mg
- odpady ulegalece biodegradacji kod 20 02 01 (z teren6w zlelonych) - 220 Mg
- Opakowania z tworzyw sztucznych kod 150l 02 lub zmieszane odpady
opakowaniowe kod 15 01 06 - 5 Mg
11)
121,

Zamawiajqcy informuje iz ilosci, kt6re pzewidzial nie sa ilosciami gwarantowanymi do odbioru.
Dla potzeb roboczej ewidencji odbieranych odpad6w, stosowane bgda dokumenty wewnetrze

pzez Zamawi4Ecego
pzez odbierajacego odpady.
13) Na potrzebe rozliczenia ewidencji (czyli kart pzekazania odpad6w, kart ewidencji odpad6w)
b?dq brane wagi potwierdzone dowodem wazenia, wystawionym pzez Zamawiajqcego i
potwierdzone pzez transportujqcego).
14\ ZamawiajAcy dopuszcza mo2liwosd wystawienia dowodu wazenia na zalegalizowanej wadze
\ /ykonawcy przez Vvykonawcq, natomiast potwierdzony ten dow6d zostanie przez kierowce
Zamawia.iqcego dostarczajqcego odpady. Powyzsze dokumenty bQdE wystawiane na

tj.

potwierdzenie wywozu odpad6w (dow6d wazenia), wystawionego

i potwierdzone

zamawiajqcego.

'15) W pzypadku wczeSniejszego wyczerpania przewidzianych srodk6w pieniQ2nych ZamawiajEcy
przewiduje mozliwoSd zwiQkszenia wartosci pzedmiotu zam6wienia zgodnie z obowiEzujqcymi
pzepisami.
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W pzypadku, gdy Wykonawca pzekazane przez Zamawilqcego odpady bedzie pzekazywal do
zagospodarowania poptzez unieszkodliwianie w procesie skladowania, to Zamawiajecy zobowiqzuje
si? na podstawie art. 113 pkt 3 ustawy o odpadach 1D2.U.2018.21 t.j. z dnia 2018.01.04 dostarczyc
aktualne testy zgodnoSci wraz z podstawowq charakterystykq odpadu.

2.

Zakres przedmiotu zam6wienia:
Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w powstalych
- skratki
kod 19 08 01,
- zawarto6ci piaskownik6w kod 19 08 02

1)

2)

:

Pzedmiotem zamowienia jest odbi6r i zagospodarowanie odpad6w o kodzie 19 08 01
powstatych na Oczyszczalni Sciekow w Polkowicach pzy ul. Strefowej 11, Oczyszczalnia
Sciek6w w Suchej G6rnej, 59-100 Polkowice, Oczyszczalnia sciek6w w Komornikach 59-100
Polkowice, Oczyszczalnia Sciek6w w Moskozynie 59-100 Polkowice, Oczyszczalnia Sciek6w
w Pieszkowicach 59-100 Polkowice, budynki krat: w Tarn6wku, Guzicach, Tzebczu,
Biedrzychowej, oraz o kodzie 19 08 02 powstatych na Oczyszczalni Sciekow w Polkowicach
pzy ul. Strefowej 11, Oczyszczalnia w Suchej G6rnej, 59-100 Polkowic€, Oczyszczalnia w
Komornikach 59-100 Polkowice - zgodnie z Rozpozqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9
grudnia 20'14 r. w sprawie katalogu odpad6w (Dz. U. z 2020 r. poz.10) powstalych w procesie
oczyszczania gciekow na Oczyszczalni Sciekow w Polkowicach.
Zadanie musi byo zrealizowane w oparciu o ustawg Dz. U. z 2019 t. poz. 701.
Odpady objQte ninie.iszym zamowieniem naleZy odebrac , a nastepnie ptzetworzyC
instalacjach, ktore posiadajE decy4e zezwalajEce na pzetwarzanie odpadow w procesie
odzysku lub unieszkodliwiania, w spos6b zgodny z przepisami prawa w tym zakresie oraz
procesami odzysku wyszczeg6lnionymi w zalqczniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
ozmianie ustawy o odpadach oraz
o odpadach (Dz.U. z 2013 r.), Dz.U. z dn.30.01.2020
niekt6rych ustaw.

t.

3)

Miejsce odbioru pzedmiotu zamowienia:

Wykaz punkt6w odbioru odpad6w skratki i z piaskownik6w w.az z czestotliwoscie
odbioru odpad6w z nilej podanych obiekt6w naletqcych do PGM Sp. z o.o. w
Polkowicach:
Nazwa obiektu

r.p.

Po.iemnoSC

lloSo

pojemnika

pojemnik6w

Czestotliwosc odbioru

I szt.l

Skratki kod
1.

'19 08 01:

Oczyszczalnia

1,1 m3

c

1 raz w tygodniu

'1,1 m3

1

1 x w miesiqcu

1.1 m3

1

1 x w miesiacu

1.1 m3

1

1 x w miesiqcu

0,12 m3

1

1 x kwartal (kwiecie6,

Sciek6w

ul.Strefowal
1.

3.

1,

59-100 Polkowice
Oczyszczalnia 6ciek6w
w Suchej G6rnej,
59-100 Polkowice

Oczyszczalnia Sciekow
w Komornikach
59-'100 Polkowice
Oczyszczalnia Sciek6w

w Moskozynie
5.

6.
7.

59-100 Polkowice
Oczyszczalnia gciek6w
w Pieszkowicach
59-100 Polkowice
Budynek krat w Tarn6wku
59-100 Polkowice
Budynek krat w Guzicach
59-'100 Polkowice

lipiec, paZdziernik,

stvczei)
0,12 m3

I

1 x w miesiqcu

0,12 m3

I

1 x w miesiqcu
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8.
9.

Budynek krat w Tzebczu
59-100 Polkowice

Budynek krat

w

0,12 m3

1

J x w miesiEcu

0,12 m3

1

'1

1,1 m3

5

1 raz w tygodniu

1

1 x w miesiEcu

1

1 x w miesiqcu

x w miesiqcu

Biedrzychowe.J
59- 100 Polkowice

Z piaskownik6w kod 19 08 02:
1.

Oczyszczalnia
Sciek6w

ul.Strefowal

l,

59-'100 Polkowice
a
3

Oczyszczalnia

w

Suchej
G6rnei. 59-100 Polkowice
Oczyszczalnia
w Komornikach
59-100 Polkowice

0j2

m3

1.1 m3

4)

sptzQtem,
Zaladunek, transport wytwoeonych odpadow, o kt6rych mowa w pkt.3.1)
jego
koszt.
bedqcym w posiadaniu Wkonawcy i na
Pzedmiot zam6wienia bQdzie realizowany na telefoniczne zgloszenie, sukcesywnie wedlug

o,

Odbidr odpad6w moze nastepowao w dni robocze, od poniedzialku do piEtku w godzinach:

7)

VWkonawca jest winien do pzedstawienia uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci
lub czynnosci, w szczeg6lnosci decyzje, koncesje wydane przez odpowiednie organy.

8)

Wazenie odbieranych pzez

-

potrzeb Zamawiajqcego z jednodniowym wyprzedzeniem.
7.00-18.00.

\ A/konawce odpadow odbywac sig bedzie na zalegalizowanych
wagach vwkonawcy zna.idujqcych siQ w punkcie odbioru odpad6w, usytuowanym w
odleglosci nie wiekszej niz 10 km od siedziby zamawiajqcego tj. Polkowice ul. Dqbrowskiego

9)

Rozliczenie za odbidr i zagospodarowanie odbywaC siQ bedzie na podstawie kart pzekazania
odpad6w kazdorazowo za wykonanE ustuge,
10) Szacowana max ilosc do odbioru i zagospodarowania bgdzie wynosic: pzez okres trwania
umowy na:
12 miesigcy od dnia zawarcia umowy:
- skratki
kod 19 08 0'l w iloSci ok. '100 Mg/rok
- zawartoSci piaskownik6w kod 19 08 02 w ilo6ci ok. 1'10 Mg/rok
11) Zamawi Ecy informuje iz ilosci, kt6re przewidzial nie sq ilosciami gwarantowanymi do odbioru.
12) Dla potzeb roboczej ewidencji odbieranych odpad6w, stosowane bQde dokumenty wewnQtrze tj.
potwierdzenie wywozu odpadow (dow6d wazenia), wystawionego pzez ZamawiajEcego
i potwierdzone pzez odbierajqcego odpady.
'13) Na potzebe rozliczenia ewidencji (czyli kart pzekazania odpad6w, kart ewidencji odpad6w)

beda brane wagi potwierdzone dowodem wazenia, wystawionym pzez Zamawi4qcego

i

potwierdzone przez transportujqcego.

14) W pzypadku wczesniejszego wyczerpania pnewidzianych Srodkow pienieznych Zamawiajqcy
pzewidujq mozliwosd zwiQkszenia wartosci pzedmiotu zamowienia zgodnie z obowiqzujqcymi
Drzeoisami.

15\ Ptzy wyboze metody odzysku lub unieszkodliwienia nalezy wziE: pod uwage ograniczenia
wynikajqce z podstawowej charakterystyki odpad6w o kodach 19 08 01 i 19 08 02.

Zadanle nr 2 i

Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w:
- inne ol6J6 silnikowe, przekladniowe iamarowe kod 13 02 08

1)

,

Pzedmiotem zam6wienia jest odbior i zagospodarowanie odpad6w: inne oleje silnikowe,
pzekladniowe i amarowe kod 13 02 08.

Odpady objgte niniejszym zam6wieniem nalezy odebrad, a nastgpnie zagospodarowac w
instalacjach, kt6re posiadajE decyzje zezwallqce na pzetwazanie odpadOw w procesie odzysku lub
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unieszkodliwiania, w spos6b zgodny z przepisami prawa w tym zakresie oraz procesami
unieszkodliwiania wyszczeg6lnionymi w zalaczniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U. 22013 r., poz.21\. Dz.U. z dn.30.01.2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz
niekt6rych ustaw.

2)
3)

4)
5)
6)

7)

8)

Miejsce odbioru pzedmiotu zam6wienia: ul. DEbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, ul. Strefowa
59-100 Polkowice. Sucha G6rna ul. Lioowa 19.59-100 Polkowice.
Zaladunek itransport odpad6w: inne oleie silnikowe, pzekladniowe ismarowe kod 13 02 08.
Pzedmiot zam6wienia bedzie realizowany na telefoniczne zgloszenie, sukcesywnie wedlug
potrzeb ZamawiajEcego z dwudniowym wypzedzeniem.
Odbi6r odpad6w moze nastQpowaC w dni robocze, od poniedzialku do piqtku w godzinach:

11.

7.00-18 00

Wkonawca jest winien do pzedstawienia uprawnieir do wykonywania okreslonej dzialalnosci
lub czynnosci, w szczegolnosci decyzje, koncesje wydane pzez odpowiednie organy.
llosci odebranych odpad6w, potwierdzone b?dzie kazdorazowo dokumentami, ktore bQdE
stanowid podstawe do okreslenia ilosci odebranych odpad6w pomiQdzy Zamawiaiqcym, a
VWkonawca.

Szacowana max ilosd do odbioru

i zagospodarowania bqdzie wynosi6: pzez okres tMania

umowy

pzez okres 12 miesigcy od dnia zawarcla umowy
inne oleje silnikowe, przekladniows lamarowe kod 13 02 08 w ilo6ci ok.450 litr6w.
9) Zamawiajqcy informuje, i2 ilosci, kt6re pzewidzial nie sa ilogciami gwarantowanymi do odbioru.
10) Dla potzeb ewidencji odbieranych odpad6w, stosowane bedq dokumenty tj. potwierdzenie
wywozu odpad6w (dow6d wa2enia, kart przekazania odpad6w, kart ewidencji odpad6w), itp.,
wystawionego pzez Zamawiajqcego i potwierdzone grzez odbierajqcego odpady,

-

transportujqcego odpady.

11) W pzypadku wczesniejszego wyczerpania pzewidzianych Srodkow pienieznych Zamawiaiqcy
pzewiduje mozliwos6 zwiekszenia wartosci pzedmiotu zam6wienia zgodnie z obowiEzujAcymi
pzepisami.

paez zamawi4qcego odpady bedzie pzekazywal
poprzez
w procesie skladowania, to Zamawiajqcy
unieszkodliwianie
do zagospodarowania
zobowiqzuje sie na podstawie art. 113 pkt 3 ustawy o odpadach lDz.U.2O18.21 t.j. z dnia
2018.01.04 dostarczyc aktualne testy zgodnosci wraz z podstawowE charakterystyka odpadu.

12) W pzypadku, gdy Vwkonawca pzekazane

JZ

