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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i mieszanych na terenie miasta Szczecinek w terminie 

02.01.2018 r. - 31.12.2018 r.” 
 

 

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

 

Zamawiającym jest Miasto Szczecinek, adres: Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, REGON 

330920890, NIP 673-00-10-209, tel. 0-94 3714129, faks 0-94 3740254, e-mail: 

urzad@um.szczecinek.pl, adres internetowy: www.szczecinek.pl, adres, pod którym można 

uzyskać dalsze informacje, SIWZ oraz złożyć oferty: zgodny z adresem jak wyżej. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1579/. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości na terenie miasta Szczecinek zgodnie z przepisami, w zakresie: 

1.1. odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny  

 pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych tj. takich, 

w skład których wchodzą części zamieszkałe i niezamieszkałe, na terenie miasta 

Szczecinek, 

1.2.transportu i przekazania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów 

ulegających biodegradacji do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych w Wardyniu Górnym (Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym) dla regionu wschodniego, zgodnie  

z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2016 – 2022 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2023-2028, będącej Spółką Prawa 

Handlowego, której udziałowcami są wyłącznie gminy z regionu wschodniego 

utworzonego w uchwale Nr XVIII/322/16 Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022  

z uwzględnieniem perspektyw na lata 2023-2028 (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 445, z późn.zm.)   

1.3.przekazania pozostałych komunalnych odpadów zbieranych i odbieranych    

      w sposób selektywny do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie  

      z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa  w art. 17 ustawy  

      z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) lub           
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      samodzielnego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, i zasadą  

      bliskości, 

    1.4.opróżniania pojemników na baterie i akumulatory ustawionych w obiektach       

          użyteczności publicznej oraz innych miejscach publicznych, a także pojemników na     

          przeterminowane  lekarstwa ustawionych w aptekach,  

    1.5.przeprowadzania zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu  

          elektrycznego i elektronicznego, 

    1.6.wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i mieszanych w pojemniki na odpady  

          komunalne zmieszane oraz pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów zbieranych    

          w sposób selektywny w okresie obowiązywania umowy na wykonanie zamówienia: 

     - szkło, 

     - papier i tektura,  

     - tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,  

     - odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

2.  Szczegółowy zakres usług określa załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Wspólny słownik zamówień (CPV):  

- 90-50-00-00-2 – usługi związane z odpadami 

- 90-51-10-00-2 – usługi wywozu odpadów 

- 90-51-12-00-4 – usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

- 90-51-20-00-9 – usługi transportu odpadów 

- 90-51-31-00-7 – usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie realizacji zamówienia 

polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy  

z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). 

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

 

Zamawiający określa następujący termin wykonania zamówienia: 

 

1. Rozpoczęcie: 2018-01-02 

2. Zakończenie: 2018-12-31 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

- nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów: 

1. Posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r, poz. 1289), prowadzonego 

przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia  

tj. Burmistrza Miasta Szczecinek. 

2. Posiadanie zezwolenia na transport odpadów w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(Dz. U. z 2016 r. poz.1987), a po utworzeniu rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 w/w 

ustawy - uzyskania wpisu do tego rejestru, z uwzględnieniem art. 234 ust 2 w/w ustawy; 
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3. Posiadanie zezwolenia na zbieranie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, 

zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r.      poz. 

1987);  

 

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

4. Posiadanie rocznego obrotu nie mniejszego niż 4 800 000,00 zł. za dwa ostatnie lata 

obrotowe. 

5. Posiadanie własnych środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolności 

kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 

ofert w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł. 

6. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

800.000,00 zł 

 

Zdolności technicznej lub zawodowej: 

7. Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert co najmniej 1 usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości o wartości nie mniejszej niż  2.500.000,00 zł brutto za okres maksymalnie 

kolejno następujących po sobie 12 miesiącach, potwierdzonych, że usługi zostały 

wykonane należycie. 

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 

zamówienia, zamawiający zastrzega, że warunek ten nie podlega sumowaniu. 

8. Dysponowanie narzędziami i urządzeniami technicznymi  do wykonania przedmiotu 

zamówienia: 

9.1 w zakresie sprzętu, posiadania co najmniej: 

      1) samochód ciężarowy bezpylny typu śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej    

          powyżej 6,5 t z funkcją kompaktującą  każdy - 3 szt., 

2) samochód o zabudowie skrzyniowej z HDS lub samochód o zabudowie hakowej z HDS  

   o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6,5 t do selektywnej zbiórki odpadów - 2 szt., 

3) samochód o zabudowie hakowej lub bramowej o dopuszczalnej masie całkowitej  

    min. 12 t każdy - 2 szt., 

4) samochód o zabudowie bezpylnej typu śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej  

    do 6,5 t - 1 szt., 

5) samochód do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z funkcją kompaktującą  

     o miń. kubaturze 20 m3, wyposażony w HDS do opróżniania pojemników   

    półpodziemnych - 1 szt., 

6) samochód ciężarowy bezpylny, typu śmieciarka dwukomorowa o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 6,5 t do odbioru odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z 

funkcją kompaktującą  - 1 szt.,   

7) samochód specjalistyczny wyposażony w urządzenie do ważenia pojemników - 1 szt., 

8) samochód specjalistyczny wyposażony w urządzenie do mycia pojemników - 1 szt., 

9) samochód skrzyniowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 1 szt, 

Narzędzia i urządzenia techniczne, którymi będzie dysponował Wykonawca muszą spełniać 
wymagania w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń oraz 
w zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.      
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Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych winny spełniać normy dopuszczalnej emisji 

spalin, w tym minimum 4 pojazdy wskazane w wykazie narzędzi co najmniej normę Euro 4  

oraz co najmniej jeden pojazd normę Euro 5.  

 

9. Posiadanie średniego rocznego zatrudnienia w wielkości min. 25 osób, w tym 

dysponowanie: 

      - 12 osobami, z których każda posiada uprawnienia do kierowania pojazdem tj. prawo  

         jazdy kategorii C zgodnie z ustawą  Prawo o ruchu drogowym oraz minimum 2 lata  

         doświadczenia w zakresie obsługi pojazdu  do odbierania odpadów komunalnych, 

      - 10 osobami przeznaczonymi do załadunku odpadów, 

      - 3 osobami z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu, kierowaniu  

         i rozdysponowywaniu taboru samochodowego w procesach logistycznych związanych  

         z odbieraniem odpadów komunalnych.  

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

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

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

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

stosunków prawnych na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

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

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

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

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia /konsorcjum, spółka cywilna/ 

wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich                              

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie przedmiotu umowy. Wszelkie kontakty, korespondencja, oświadczenia                                 

i zawiadomienia między uczestnikami konsorcjum, a zamawiającym będą się odbywać za 

pośrednictwem pełnomocnika. 

 

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania tych warunków na podstawie dostarczonych 

oświadczeń lub dokumentów wg formuły spełnia-nie spełnia. 

 

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. 

 

Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 

1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                       

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r.-Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508)                  

lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.- 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.). 
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2. Który naruszył  obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 

15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualny na dzień składania ofert formularz jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia w zakresie wskazanym przez zamawiającego                  

w SIWZ stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także formularze jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia dotyczące tych podmiotów. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, formularz 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została 

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

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

4.1. aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września  

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r, poz.1289), 

prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia  

tj. Burmistrza Miasta Szczecinek. 

4.2  aktualnego zezwolenia na transport odpadów w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1987). 

4.3 aktualnego zezwolenia na zbieranie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie 

z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987). 

 

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

4.4 sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania 

wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami 

o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego 

części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania 

finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i 
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zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; 

4.5 oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy, za okres nie dłuższy niż ostatnie 

3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; 

4.6 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,  

w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc  przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

4.7 potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną przez zamawiającego; 

 

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 

4.8 wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

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

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

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

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postepowaniu;  

- w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

o wartości nie mniejszej niż  2.500.000,00 zł brutto za okres maksymalnie kolejno 

następujących po sobie 12 miesiącach ( wykaz zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ): 

4.9 wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami (wykaz zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ); 

4.10  oświadczenia na temat średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności 

kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a w przypadku gdy okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wykaz zgodnie z załącznikiem  

nr 5 do SIWZ); 

4.11 oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry 

kierowniczej wykonawcy (wykaz zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ); 

4.12 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją                        

o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz zgodnie z załącznikiem  

nr 5 do SIWZ); 
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W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

4.13 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13,14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;  

4.14 odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia  braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

4.15 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 

że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 

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

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4.16 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 

lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

4.17 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 

sprawie spłat tych należności;  

4.18 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

4.19 oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 

( Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ).   

4.20 oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca 

może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu. 

 

Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji VII : 

1/ w zakresie pkt. 4.13 – składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku 

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 

lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej  niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert; 
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2/ w zakresie pkt. 4.14-4.16 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że: 

a/ nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

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

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

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

całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej  niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, 

b/nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt. 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby.  

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w sekcji VII 4.13, składa dokument, o którym mowa w pkt 1, 

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 

zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

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

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami                   

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

a/ zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b/ sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 

c/ zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

d/ czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
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Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji VII.4.13 – 4.19. 

 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,           

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp ( zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ). 

6. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale. 

7. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

 

A. Pozostałe oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy: 

1. Wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ); 

2. Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie pełnomocnictwa do składania oświadczeń                

w imieniu wykonawcy, w przypadku ustanowienia pełnomocnika; 

3. Oryginał dokumentu wniesienia wadium lub kopia przelewu bankowego; 

4. Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (zgodnie                            

z załącznikiem nr 7 do SIWZ). 

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający                             

i wykonawcy mogą  przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,                             

za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w sekcji VII 

niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa 

w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp). 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub 

drogą elektroniczną wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia 

faktu ich otrzymania. 

5. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście lub 

za pośrednictwem posłańca. 

6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami ze strony zamawiającego jest: 

w sprawach przedmiotu zamówienia: Katarzyna Wencław, Inspektor Wydziału 

Komunalnego, pok. 109, w godz. 1000-1400, tel. (0-94) 37 141 51, 

w sprawach formalno-prawnych: Anna Mista, Dyrektor Wydziału Komunalnego,  

pok. 110, w godz. 1000-1400, tel. (0-94) 37 141 27. 
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IX. Wymagania dotyczące wadium. 

 

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 50 000,00 zł. 

2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert tj. 2017-12-11 godz. 1000. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

 - pieniądzu; 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

 - gwarancjach bankowych; 

 - gwarancjach ubezpieczeniowych; 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości                 

/Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm./. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem  na rachunek bankowy 

zamawiającego – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie O/Szczecinek Nr 71 8566 1042 

0001 2250 2000 0002. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą 

uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, przed upływem dnia 

i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 

5. Zamawiający wymaga w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu 

wadium nieodwołalnego i bezwarunkowego, z którego wynika, że roszczenie Miasta 

Szczecinek zostanie zaspokojone bez obowiązku spełnienia jakichkolwiek warunków 

związanych z oceną zasadności roszczenia przez wykonawcę oraz warunków, które nie są 

w nim wymienione. 

 

X. Termin związania ofertą. 

 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni tj. do dnia 2018-02-08 

 

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu 

wykonawcy. 

4. Wszystkie oświadczenia lub dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

5. Wszystkie oświadczenia lub dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz 

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

6. Wszystkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane przez wykonawcę. 

7. Oferta powinna być napisana czytelnie, techniką trwałą oraz zszyta w sposób 

uniemożliwiający rozłączenie się kartek. 

8. W ofercie należy zachować kolejność i numerację punktów jak w SIWZ dołączając na 

początku spis treści. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach. 

9. Ofertę złożyć w zamkniętej kopercie zewnętrznej, która powinna być opatrzona wyłącznie 

napisem „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie miasta Szczecinek.”. Druga, wewnętrzna, zamknięta koperta poza 

w/w napisem powinna być opatrzona dodatkowo identyfikacją wykonawcy. 
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10. Wszelkie zmiany do już złożonych ofert lub wycofanie oferty mogą być wniesione w 

zamkniętej kopercie oznaczonej „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Szczecinek -zmiana/wycofanie”. 

 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, Plac 

Wolności 13, 78-400 Szczecinek w terminie do dnia 2017-12-11, godz. 1000. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. 104 w dniu 2017-12-11, godz. 

1100. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

1. Wykonawca podaje cenę ryczałtową brutto w zł w formularzu ofertowym, stanowiącym 

załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ, za całe zadanie objęte przedmiotem zamówienia, 

zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i niezbędne do jego 

zakończenia bez możliwości jej zmiany w trakcie trwania umowy /wykonawca nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 K. c./. 

2. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

(załącznik nr 1 do SIWZ). 

3. Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej brutto inne nakłady wynikające z przedmiotu 

zamówienia wpływające na wartość usług, a w szczególności: 

a) charakterystykę miasta (powierzchnia, liczba mieszkańców), wymagania aktów prawa 

miejscowego  i transport zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających 

biodegradacji do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych  

w Wardyniu Górnym (Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w 

Wardyniu Górnym), której udziałowcami są wyłącznie gminy z regionu wschodniego 

utworzonego w uchwale Nr XVIII/322/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy 

na lata 2023-2028 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 445  

z późn. zm.). 

4. Do obliczenia ceny służą: 

- szczegółowy zakres usług 

- wizja lokalna miasta /zalecana/. 

 

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami: 

 

1. Cena oferty brutto - waga 60 % 

Cena oferty punktowana będzie w/g wzoru: 

 

  Cena najtańsza z ofert 

 CC = ---------------------------- x 100 pkt x 60 % 

  Cena badanej oferty 

 

Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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2.Czas na realizację zgłoszonej reklamacji – waga  10% 

    

 Punkty przyznawane w kryterium czas na realizację zgłoszonej reklamacji, będą naliczane      

 według następujących zasad: 

a. czas na realizacje zgłoszonej reklamacji ( od 49h do 72h )  – 5 pkt 

b. czas na realizacje zgłoszonej reklamacji ( od 25h do 48h )  – 10 pkt 

c. czas na realizacje zgłoszonej reklamacji ( od 1h do 24h )  – 15 pkt 

   

             punkty przyznane ofercie badanej 

 CR = -------------------------------------------- x 100 pkt x 10 % 

  największa ilość przyznanych pkt. 

                  w badanych ofertach 

 

Czas na realizację zgłoszonej reklamacji nie może być dłuższy niż 72 h.  

 

3.Dodatkowe interwencyjne odbiory odpadów wielkogabarytowych w okresie realizacji 

zamówienia -  waga  30 % 

Punkty przyznawane w kryterium dodatkowe interwencyjne odbiory odpadów 

wielkogabarytowych w okresie realizacji zamówienia będą naliczane  według następujących 

zasad: 

 

a. liczba dodatkowych odbiorów odpadów wielkogabarytowych   ( od 1 do 15 ) – 10 pkt 

b. liczba dodatkowych odbiorów odpadów wielkogabarytowych   ( od 16 do 30 ) – 20 pkt 

c. liczba dodatkowych odbiorów odpadów wielkogabarytowych  ( od 31 do 45 ) – 30 pkt 

   

             punkty przyznane ofercie badanej 

 CG = -------------------------------------------- x 100 pkt x 30 % 

  największa ilość przyznanych pkt. 

                    w badanych ofertach 

 

Podana liczba dodatkowych interwencyjnych odbiorów odpadów wielkogabarytowych  

w okresie realizacji zamówienia nie może być większa niż 45. 

W przypadku nie podania w formularzu ofertowym żadnej informacji, podanie wartości „0”, 

lub „-„ , lub „nie dotyczy” lub informacji o równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma  

0 punktów w tym kryterium.   

 

Pod pojęciem „dodatkowy interwencyjny odbiór odpadów wielkogabarytowych  

w okresie realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie odbiór odpadów 

wielkogabarytowych na zgłoszenie Zamawiającego z 1 do 3 lokalizacji, który wykonać należy 

poza terminami umownymi. Maksymalny czas dokonania odbioru odpadów od momentu 

zgłoszenia przez Zamawiającego 48h. 

  

Oferty oceniane będą punktowo, dla każdego kryterium oddzielnie, liczone z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba 

zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. 

 

 C = CC + CR + CG - łączna liczba zdobytych punktów 
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Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, w postępowaniu prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 

czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty                   

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 

10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający 

może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, jeżeli 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego 

złożono tylko jedną ofertę. 

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy dopełni ustalone warunki zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi zamawiającemu do akceptacji 

propozycję harmonogramu odbierania odpadów z terenów zabudowy mieszkaniowej 

wielolokalowej i jednorodzinnej (obejmującego odbiór odpadów komunalnych 

zmieszanych, oraz selektywnie zbieranych z podziałem na poszczególne rodzaje odpadów). 

4. Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek przed podpisaniem umowy dostarczenia 

zamawiającemu umowy regulującej współpracę – umowa konsorcjum, w szczególności 

zawierającej poniższe warunki: 

 - strony umowy z oznaczeniem lidera; 

 - cel zawarcia umowy i sposób współdziałania; 

 - okres obowiązywania umowy konsorcjum; 

- solidarną odpowiedzialność każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się                                             

o udzielenie zamówienia wobec zamawiającego za wykonanie umowy oraz wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

- wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek                       

z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do czasu wykonania 

przedmiotu zamówienia; 

 - zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiającego. 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

1. Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 

najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 

% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie będzie obowiązywało od dnia podpisania umowy do 30 dni po wykonaniu 

zamówienia. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

 - pieniądzu; 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

 - gwarancjach bankowych; 

 - gwarancjach ubezpieczeniowych; 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości                    

/Dz. U. z 2016 r. poz. 359/. 
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4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

zamawiającego – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie O/Szczecinek Nr 71 8566 1042 

0001 2250 2000 0002. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu następuje z 

chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, przed 

upływem terminu podpisania umowy. 

5. Zamawiający wymaga w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż 

pieniądzu zabezpieczenia nieodwołalnego i bezwarunkowego, z którego wynika,  

że roszczenie Miasta Szczecinek zostanie zaspokojone bez obowiązku spełnienia 

jakichkolwiek warunków związanych z oceną zasadności roszczenia przez wykonawcę 

oraz warunków, które nie są w nim wymienione. 

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

zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 

jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach. 

 

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do 

niniejszej SIWZ. 

 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone  

w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

XIX. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

XX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, 

jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych 

usług lub robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia 

podstawowego. 

 

XXII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli 

zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie. 
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XXIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego. 

 

Zamawiający podaje adres poczty elektronicznej lub strony internetowej: 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl, 

adres internetowy: www.szczecinek.pl. 

 

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

między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w 

walutach obcych. 

 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

 

XXV. Informacja o przewidywanym zastosowaniu aukcji elektronicznej. 

 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

 

XXVI. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje 

ich zwrot. 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXVII. Informacja o przewidywanych wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 3a. 

 

Zamawiający określa w szczególności: 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji 

umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

2. Każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie wskazanym przez zamawiającego nie 

krótszym niż 3 dni robocze, wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie 

umów o pracę zawartych przez wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi. W tym 

celu wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

3. Nieprzedłożenie przez wykonawcę kopii umów zawartych przez wykonawcę                                

z pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez zamawiającego 

zgodnie z ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 

4. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, wykonawca zapłaci 

zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

obowiązujących w chwili stwierdzenia przez zamawiającego niedopełnienia przez 

wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie 

realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę 

poniżej liczby wymaganych pracowników świadczących usługi na podstawie umowy                   

o pracę wskazanej przez zamawiającego w SIWZ. 

 

XXVIII. Informacja o przewidywanych wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4. 

mailto:urzad@um.szczecinek.pl
http://www.szczecinek.pl/
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Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań 

związanych z realizacją zamówienia. 

 

XXIX. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a 

ust. 2. 

 

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę, a w przypadku 

powoływania się na zasoby innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, osobistego wykonania przez ten podmiot kluczowych części 

zamówienia: 

- odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny 

pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych. 

 

XXX. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a. 
 

Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych 

odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia w celu zastosowania 

kryterium ceny o wadze przekraczającej 60 %. 

 

XXXI. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. 
 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

 

 

 

 

Zatwierdził: 

Burmistrz Miasta 

Jerzy Hardie-Douglas 


