
GMINA  OKSA
Ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa

tel. 41 38-08-048/47/ , tel./fax: 41 38-08-148
                                   e-mail: gminaoksa@poczta.onet.pl

                                    NIP 656-22-14-821   REGON 291010435

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 209 000 EURO 

NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY OKSA

W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO
 31 GRUDNIA 2018 ROKU

KATEGORIA ZAMÓWIENIA: USŁUGI
                                                               

Z A T W I E R D Z A M:

Oksa 2016.11.03

1.  Niniejsza  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  zwana  jest  w  dalszej  treści  „specyfikacją”  lub  „SIWZ"  
2. Ilekroć w treści specyfikacji jest mowa o Ustawie należy mieć na uwadze ustawę z dn. 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 
    publicznych.
3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo   
   zamówień  publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o: 
ustawie – rozumie się przez to ustawę z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) 
cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) 
cyklu życia  – należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy istnienia
przedmiotu  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlanej,  w  szczególności  badanie,  rozwój,
projektowanie przemysłowe, testowanie,  produkcje, transport,  używanie,  naprawę, modernizację,
zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, logistykę, szkolenie, zużycie, wyburzenie, wycofanie i
usuwanie 
dostawach  – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na
podstawie  umowy  sprzedaży,  dostawy,  najmu,  dzierżawy  oraz  leasingu  z  opcją  lub  bez  opcji
zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację 
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie lub zaprojektowanie i wykonanie
robót  budowlanych  określonych  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  2c  lub  obiektu
budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego 
usługach  – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty
budowlane lub dostawy 
najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę: 
- która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do
przedmiotu  zamówienia  publicznego  w  szczególności  w  przypadku  zamówień  w  zakresie
działalności  twórczej  lub  naukowej,  których  przedmiotu  nie  można  z  góry  opisać  w  sposób
jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena
lub koszt jest stała albo 
- z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt 
grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani 
w  sposób  bezpośredni  lub  pośredni  przez  jednego  przedsiębiorcę,  w  tym  również  tego
przedsiębiorcę 
przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej, a także: 
- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, 
której  ustawa  przyznaje  zdolność  prawną,  organizującą  lub  świadczącą  usługi  o  charakterze
użyteczności  publicznej,  które  nie  są  działalnością  gospodarczą  w  rozumieniu  przepisów  o
swobodzie działalności gospodarczej, 
- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą 
działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 
-  osobę  fizyczną,  która  posiada  kontrolę,  w  rozumieniu  pkt.  4,  nad  co  najmniej  jednym
przedsiębiorcą,  choćby  nie  prowadziła  działalności  gospodarczej  w  rozumieniu  przepisów  o
swobodzie działalności 
gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, 
-  związek przedsiębiorców (izby,  zrzeszenia i  inne organizacje  zrzeszające przedsiębiorców, jak
również  związki  tych  organizacji)  na  potrzeby przepisów dotyczących  praktyk  ograniczających
konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 
przejęciu  kontroli  –  rozumie  się  przez  to  wszelkie  formy  bezpośredniego  lub  pośredniego
uzyskania 
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przez  przedsiębiorcę  uprawnień,  które  osobno  albo  łącznie,  przy  uwzględnieniu  wszystkich
okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 
- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo
na  walnym  zgromadzeniu,  także  jako  zastawnik  albo  użytkownik,  bądź  w  zarządzie  innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 
- uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej 
innego  przedsiębiorcy  (przedsiębiorcy  zależnego),  także  na  podstawie  porozumień  z  innymi
osobami, 
-  członkowie  jego zarządu lub  rady nadzorczej  stanowią  więcej  niż  połowę członków zarządu
innego 
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo
na 
walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 
- prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
-  umowa  przewidująca  zarządzanie  innym  przedsiębiorcą  (przedsiębiorcą  zależnym)  lub
przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. 
umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym,  której  przedmiotem  są  usługi,  dostawy  lub  roboty  budowlane  stanowiące  część
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym
podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 
tajemnicy przedsiębiorstwa  – rozumie się  nieujawnione do wiadomości  publicznej  informacje
techniczne,  technologiczne,  organizacyjne  przedsiębiorstwa  lub  inne  informacje  posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności. 
oznakowaniu – należy przez to rozumieć zaświadczenie, poświadczenie lub każdy inny dokument,
potwierdzający,  że obiekt budowlany, produkt,  usługa,  proces lub procedura spełniają określone
wymogi 

środkach  komunikacji  elektronicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  środki  komunikacji
elektronicznej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  18  lipca  2002  r.  o  świadczeniu  usług  drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) lub faks
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Gmina Oksa
ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa
Telefon: /41/ 38-08-048/47/;      
 faks /41/ 38-08-148
e-mail: gminaoksa@poczta.onet.pl
adres strony internetowej: www.oksa.biuletyn.net  
ścieżka dostępu:  link przetargi

           godziny urzędowania: od 7:15 do 15:15
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
BZP.U.1.2016
3. TRYB POSTĘPOWANIA 
3.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

zamówień publicznych ( tekst jednolity – Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej. 
3.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3.5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Nazwa zamówienia: 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  
z terenu gminy Oksa w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku
Kody i nazwy usług wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
90500000-2 – usługi związane z odpadami komunalnymi 
90533000-2 – usługi gospodarki odpadami
90511000-2 -  usługi wywozu odpadów
90514000-3 -  usługi recyklingu odpadów
90513100-7 -  usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000-9 -  usługi transportu odpadów

4.1. Przedmiotem zamówienia jest:
- odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
z terenu Gminy Oksa;
- wyposażenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w worki i/lub pojemniki służące
do zbierania odpadów komunalnych;
-  przekazywanie odebranych od właścicieli  nieruchomości  zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów  zielonych  oraz  pozostałości  z  sortowania  odpadów  komunalnych  przeznaczonych  do
składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w Planie
gospodarki  odpadami  dla  województwa świętokrzyskiego na  lata  2012 – 2018 dla  regionu 4.3
(Uchwała nr XXI/360/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w
sprawie uchwalenia "Planu gospodarki odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego" 2012-2018);
-  przekazywanie  odebranych  od  właścicieli  nieruchomości  selektywnie  zebranych  odpadów
komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów
postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz.U.2013.21 z późn. zm.).
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-  zagospodarowanie  zebranych  odpadów  komunalnych  w  sposób,  który  zapewni  osiągnięcie
określonych  w  rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  29  maja  2012  r.  (Dz.U.2012.645)
poziomów  recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku  następujących  frakcji
odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło, inne niż niebezpieczne odpady budowlane 
i rozbiórkowe.
4.2. Opis, zakres oraz warunki realizacji zamówienia zostały określone w Szczegółowym Opisie
Przedmiotu  Zamówienia  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  SIWZ  oraz  w  Projekcie  umowy
stanowiącym załącznik Nr 7  do SIWZ.

4.3. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymagane jest zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę,  osób  wykonujących  wskazane  przez
zamawiającego  czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia,  jeżeli  wykonywanie  tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1505, z późn. zm.) 

4.3.1.  Rodzaj  czynności  niezbędnych  do  realizacji  zamówienia,  których  dotyczą  wymagania
zatrudnienia  co  najmniej  1  osoby  na  umowę  o  pracę,  która  będzie  brała  udział  w
przebudowie drogi gminnej nr 355024T Błogoszów – Kolonia Ogarska a w szczególności
będzie wykonywać następujące prace : 
wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa ścieralna) 

4.3.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 
4.3.2.1. dla pracownika/ów, o których mowa w pkt. 4.7. i pkt. 4.7.1. wykonawca zobowiązany jest

przedłożyć  przed  podpisaniem  umowy  o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia,
oświadczenia,  w  którym  pracownik  wyraża  zgodę  na  udostępnienie  jego  danych
osobowych tj. umowa o pracę. 

4.3.2.2. dla pracownika/ów, o którym mowa w pkt. 4.7 i pkt. 4.7.1. wykonawca zobowiązany jest
przekazać  przed  podpisaniem  umowy  o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia
publicznego jego umowę o pracę. 
Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.7.2.1. oraz 4.7.2.2. należy złożyć w formie kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

5. TERMIN WYKONANIA 
Umowa będzie obowiązywać przez okres 24 miesięcy.
Data rozpoczęcia: 1 stycznia 2017 roku.
Data zakończenia: 31 grudnia 2018 roku.

6. PODWYKONAWCY 
6.1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia. 
6.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia,

których wykonanie zamierza powierzyć  podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców. 

7.  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  OCENY
SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
7.2.  O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki
dotyczące:
7.2.1.  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek zostanie uznany za
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spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże  posiadanie:  zezwolenia  na  transport  odpadów  na
podstawie art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z późn. zm.)
oraz wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Oksa (wpis musi dotyczyć
wszystkich rodzajów odpadów będących przedmiotem usługi).
7.2.2.  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć  kserokopie  powyższych  dokumentów.  W
przypadku składania oferty wspólnej dokumenty składa ten z Wykonawców  składający  ofertę
wspólną,   który  w  ramach   konsorcjum  będzie  odpowiadał  za  realizację  prac  objętych
uprawnieniem.
7.3. posiadania wiedzy i doświadczenia
7.3.1.  Warunek  zostanie  uznany  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże  wykonanie  lub
wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 zamówienia polegającego
na  odbiorze  odpadów  komunalnych  o  łącznej  masie  zbliżonej  do  przedmiotu  zamówienia
(około 400 Mg) przez okres co najmniej 12 miesięcy z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania  i  odbiorów  oraz  załączenie  dokumentu  potwierdzającego,  że  te  usługi  zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
7.4.  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do
wykonania zamówienia 
7.4.1.  Warunek  zostanie  uznany  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże  dysponowanie
zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w
Rozporządzeniu Ministra  Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.  w sprawie szczegółowych
wymagań  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości
(Dz.U.2013.122) oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
7.4.2. Wykonawca winien wykazać, że posiada lub będzie posiadał co najmniej:
-  2  samochody  specjalistyczne  przystosowane  do  odbierania  zmieszanych  odpadów
komunalnych o ładowności co najmniej 6 Mg;
-  2  samochody specjalistyczne  przystosowane  do  odbioru  selektywnie  zebranych  odpadów
komunalnych;
- 1 samochód o masie całkowitej do 3,5 Mg przystosowany do odbioru odpadów 
z nieruchomości o utrudnionym dojeździe o szerokości jezdni do 2,5 m;
- 1 samochód do odbioru odpadów wielkogabarytowych;
7.4.3.  Wykonawca  jest  obowiązany  podać  informacje  o  podstawie  dysponowania
wymienionym sprzętem.
7.4.4.  Ocena  spełnienia  ww.  warunków  nastąpi  na  podstawie  przedstawionych  przez
Wykonawcę dokumentów: - wykazu narzędzi, które będą wykorzystywane przy wykonywaniu
zamówienia (załącznik Nr 5 do SIWZ).
7.4.5.  Pojazdy  powinny  być  w  pełni  sprawne,  posiadać  aktualne  badania  techniczne,  być
dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczną nazwą przedsiębiorcy i numerem tel. firmy.
W razie  awarii  pojazdu Wykonawca zobowiązany jest  zapewnić  pojazd zastępczy o takich
samych parametrach techniczno – eksploatacyjnych.
7.4.6. Wykonawca ma obowiązek zapewnić, aby wszystkie pojazdy wykorzystywane w trakcie
realizacji  przedmiotu  zamówienia  wyposażone  były  w  system  monitoringu  bazującego  na
systemie  pozycjonowania  satelitarnego  w  postaci  urządzeń  umożliwiających  automatyczne
zapisywanie w nieulotnej pamięci czas pracy, aktualną lokalizację i przebytą drogę pojazdów 
w  czasie  rzeczywistym,  jednoznacznie  wykazanym  wykonywaniem  czynności
(załadowanie/wyładowanie  odpadów).  Pamięć  danych  powinna  być  przechowywana
i odczytywalna  minimum przez  60  dni,  przy czym odczytanie  danych z pamięci  nie  może
powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego. 
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7.4.7.  Dane z  systemu monitoringu powinny być  przechowywane w siedzibie  Wykonawcy
przez  okres  minimum 2  lat  od  dnia  ich  zapisu.  System monitorowania  pracy  sprzętu  ma
obejmować:
– bieżące  śledzenie  pozycji  pojazdów  w  oparciu  o  wykorzystanie  systemu  GPS  i
komunikowanie się z nimi w dowolnym momencie w celu odczytu ww. danych;
– odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie gminy Oksa 
z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca (adresu) wykonywanej pracy;
– odtwarzanie i analizę historii pracy pojazdów z okresu realizacji umowy oraz prowadzenie
jej rozliczenia na podstawie danych odczytanych  z urządzeń monitorujących pracę pojazdów.
7.4.8. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać i wyposażyć stanowisko dyspozytorskie 
w  odpowiedni  sprzęt  komputerowy i  telekomunikacyjny umożliwiający  wykonanie  funkcji
opisanych w powyższych punktach, a także zapewnić nieprzerwany dostęp Zamawiającego 
w  dowolnym  czasie  do  danych  poprzez  sieć  internetową  (aktualizacja  danych:  w  trakcie
prowadzenia odbierania i zagospodarowania odpadów nie rzadziej niż co minutę, 
w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na dobę na godzinę 8.00);
7.4.9.  Wykonawca  ma  obowiązek  wyposażyć  stanowisko  dyspozytora  w  niezbędne  dla
funkcjonowania sytemu elementy zapewniające ciągłą i niezawodną pracę, w szczególności 
w  zasilanie  awaryjne  UPS  umożliwiające  pracę  sytemu  przez  min.  1  godzinę  po  zaniku
napięcia w sieci elektrycznej;
7.4.10. Wykonawca winien wykazać ponadto, że posiada bazę magazynowo – transportową, do
której ma tytuł prawny usytuowaną w gminie Oksa lub w odległości nie większej niż 60 km od
jej granic, wyposażonej w:
- miejsca do parkowania pojazdów, 
- pomieszczenia socjalne dla pracowników, 
- miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów, 
- legalizowaną samochodową wagę najazdową w przypadku gdy na terenie bazy następuje
magazynowanie odpadów, 
- punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, 
- miejsce  do  mycia  i  dezynfekcji  pojazdów o  ile  czynności  te  nie  są  wykonywane  przez
uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo – transportowej. 
7.4.11. Ponadto Wykonawca powinien: 
- zabezpieczyć  teren  bazy  magazynowo  –  transportowej  przed  wstępem  osób
nieuprawnionych,
- zabezpieczyć miejsca parkowania samochodów przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, 
- zabezpieczyć  miejsca  gromadzenia  selektywnie  zebranych  odpadów komunalnych  przed
emisją  zanieczyszczeń  do  gruntu  oraz  zabezpieczyć  je  przed  działaniem  czynników
atmosferycznych - a także utrzymywać we właściwym stanie sanitarno – technicznym, 
- wyposażyć teren bazy w urządzenia odprowadzające wody opadowe ścieki przemysłowe wg
ustawy prawo wodne
7.4.12.  Powyższy  warunek  zostanie  uznany  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  dołączy
kserokopie  dokumentów potwierdzających  fakt  posiadania  bazy magazynowo-transportowej
spełniającej  wymogi  rozporządzenia  w  zakresie  wymagań  technicznych  jakie  powinien
spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
7.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej 
7.5.1.  Warunek  zostanie  uznany  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże  na  podstawie
przedłożonej  informacji  z  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  –  kredytowej
posiadanie minimum 50 000 zł  środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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7.6.  Ocena  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  zostanie  dokonana  w  oparciu  o
informacje  zawarte  w dokumentach i  oświadczeniach  wymaganych przez  Zamawiającego i
podanych w SIWZ, według formuły spełnia/nie spełnia.
7.7.  Z  treści  załączonych  dokumentów  i  oświadczeń  musi  wynikać  jednoznacznie,  że
Wykonawca spełnia wymienione w ust. 1 warunki.
7.8.  Zamawiający wezwie w trybie art.  26 ust.  3 PZP Wykonawców, którzy w określonym
terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu  lub  nie  złożyli  pełnomocnictw,  lub  którzy złożyli  dokumenty  zawierające
błędy  –  do  ich  złożenia  w  wyznaczonym  terminie  chyba,  że  mimo  ich  złożenia  oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone
na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,  nie później  niż w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert.
7.9. Zamawiający może wezwać Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia
wyjaśnień, w przypadku zaistnienia wątpliwości co do treści złożonych dokumentów 
i oświadczeń. 

8. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 
8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. 
8.2. Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę: 

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 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i
1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł  układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli  układ nie  przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.
U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3)  jeżeli  wykonawca  lub  osoby,  o  których  mowa w art.  24  ust.  1  pkt  14  ustawy Pzp,
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1
pkt 2–4 ustawy Pzp z: 

a) zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, tj. Tadeusz Soboń (Wójt)  
c)  członkami  komisji  przetargowej,  tj.  Krzysztof  Dąbrowski,  Agata  Wojtasik,  Anna  Konarska,
Zbigniew Wicher; 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
 chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z  zamawiającym,  o którym mowa w art.  3  ust.  1  pkt  1–4 ustawy Pzp,  co  doprowadziło  do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 
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5) będącego osobą fizyczną,  którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

6)  jeżeli  urzędującego  członka  jego  organu  zarządzającego  lub  nadzorczego,  wspólnika  spółki
w  spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce  komandytowej  lub
komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa
w pkt 5 powyżej; 

7)  wobec  którego  wydano  ostateczną  decyzję  administracyjną  o  naruszeniu  obowiązków
wynikających  z  przepisów  prawa  pracy,  prawa  ochrony  środowiska  lub  przepisów  o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000
złotych; 

8)  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 art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy
Pzp,  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. 

8.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
8.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp , może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej  przestępstwem  lub  przestępstwem  skarbowym,  zadośćuczynienie  pieniężne  za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,  wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę  z  organami  ścigania  oraz  podjęcie  konkretnych  środków  technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji,  o
której  mowa  w  zdaniu  pierwszym  nie  stosuje  się,  jeżeli  wobec  wykonawcy,  będącego
podmiotem  zbiorowym,  orzeczono  prawomocnym  wyrokiem  sądu  zakaz  ubiegania  się  o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu. 

8.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt.
8.4 siwz. 

8.6.  Zamawiający  może  wykluczyć  wykonawcę  na  każdym  etapie  postępowania  o  udzielenie
zamówienia. 

9.  OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY,  JAKIE  ZOBOWIĄZANI  SĄ  DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY  W  CELU  WYKAZANIA BRAKU  PODSTAW  WYKLUCZENIA ORAZ
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
9.1.  Do  oferty  Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  aktualne  na  dzień  składania  ofert

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 
a) nie podlega wykluczeniu; 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
9.2.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  o

której mowa w punkcie 16.8. siwz, 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.  Wraz  ze  złożeniem oświadczenia,  wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że
powiązania  z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. 
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9.3.  Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia,  wezwie  wykonawcę,  którego  oferta  została
oceniona najwyżej, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp. 

9.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia,  zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania  wezwać  wykonawców  do
złożenia  wszystkich  lub  niektórych  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających,  że  nie
podlegają  wykluczeniu  oraz  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

9.5. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,
a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9.6. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia
lub dokumenty: 

9.6.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 
9.6.1.1.  Zezwolenie  na  transport  odpadów  komunalnych  na  podstawie  art.  233  ustawy z  dnia
14 grudnia  2012 r.  o  odpadach  (Dz.  U.  z  2013 r.,  poz.  21)  oraz  wpis  do  rejestru  działalności
regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,
prowadzonego  przez  Wójta  Gminy  Oksa  (wpis  musi  dotyczyć  wszystkich  rodzajów  odpadów
będących przedmiotem usługi) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
9.6.1.2. Wykaz wykonanych,  lub wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług polegających na
odbiorze odpadów komunalnych o łącznej masie zbliżonej do przedmiotu zamówienia (około 400
Mg) przez okres co najmniej 12 miesięcy z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorów  oraz  załączenie  dokumentu  potwierdzającego,  że  te  usługi  zostały  wykonane  lub  są
wykonywane należycie. (Załącznik Nr 4 do SIWZ);
9.6.1.3. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów, którymi dysponuje Wykonawca
do wykonania przedmiotu zamówienia oraz informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami
(załącznik Nr 5 do SIWZ); w formie oryginału wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych;
9.6.1.4. Kserokopie   dokumentów   potwierdzających   posiadanie   bazy   magazynowo-
transportowej,  usytuowanej w Gminie Oksa lub w odległości nie większej niż 60 km od  jej  granic,
tj.  tytuł  prawny,  umowę,  inny  dokument  potwierdzający prawo do dysponowania gruntem;
9.6.1.5.  Informację  z  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  w  których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę min. 50.000 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
9.6.1.6. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć zobowiązanie w
formie  Zał.  nr  3.8.  zobowiązanie  do  oddania  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów na  potrzeby
wykonania zamówienia
9.6.1.7.  Jeżeli  wykaz,  oświadczenia  lub  inne  złożone  przez  wykonawcę  dokumenty  budzą
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz
którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 
9.6.2.  W  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  do  wykluczenia  wykonawcy  z  udziału   w
postępowaniu:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania  ofert  lub  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  zawarł  porozumienie  z
właściwym  organem  w  sprawie  spłat  tych  należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub
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grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  albo  inny  dokument  potwierdzający,  że
wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,
wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert  lub  inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat  tych należności  wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  w szczególności uzyskał
przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu  wykazania  braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 
9.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. siwz: 
1) pkt 1 - 3 – 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 
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
9.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  Dokument, o którym mowa w pkt 7.1) lit. a),
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 
9.9.  Jeżeli  w  kraju,  w  którym wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 7., 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. pkt
8. stosuje się. 
9.10. 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.

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW,  NA ZASADACH  OKREŚLONYCH  W ART.  22A USTAWY PZP ORAZ
ZAMIERZAJĄCYCH  POWIERZYĆ  WYKONANIE  CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA
PODWYKONAWCOM 
10.1.  Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia,  lub jego części,  polegać na
zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  innych  podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

10.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
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podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

10.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub  zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa,  pozwalają  na  wykazanie  przez  wykonawcę
spełniania  warunków udziału  w  postępowaniu  oraz  zbada,  czy  nie  zachodzą  wobec  tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp. 

10.4.  W odniesieniu  do  warunków  dotyczących  doświadczenia,  wykonawcy  mogą  polegać  na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane. 

10.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem,  który  zobowiązał  się  do  udostępnienia  zasobów,  za  szkodę  poniesioną  przez
Zamawiającego  powstałą  wskutek  nieudostępnienia  tych  zasobów,  chyba  że  za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

10.6.  Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe lub  sytuacja  finansowa,  podmiotu,  na  którego
zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału  w  postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  tych  podmiotów  podstawy  wykluczenia,
Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b)  zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia,  jeżeli  wykaże

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w pkt 10.1. 
10.7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na

zasadach określonych w art. 22a ustawy, 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 może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4) czy podmiot,  na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków

udziału  w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.       

10.8.  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 pkt. 9.6.2 siwz. 

10.9.  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 dokumenty dotyczące tych
podmiotów. 

10.10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom jest
zobowiązany  wskazać  części  zamówienia,  których  wykonanie  zamierza  powierzyć
podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 

11.  INFORMACJA  DLA  WYKONAWCÓW  WSPÓLNIE  UBIEGAJĄCYCH  SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 
11.1.  Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia.  W  takim  przypadku

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. 

11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24
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ust.  1  ustawy Pzp,  oraz  o  których  mowa w pkt  8.2  siwz,  natomiast  spełnianie  warunków
udziału  w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2. siwz. 

11.3.  W przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  wykonawców  oświadczenie
o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt.
9.2. siwz składa każdy z Wykonawców. 

12.  SPOSÓB  KOMUNIKACJI  ORAZ  WYMAGANIA  FORMALNE  DOTYCZĄCE
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
12.1. Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz.
1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

12.2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
w postępowaniu za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
adres e-mail: gminaoksa@poczta.onet.pl. 
Powyższy zapis nie dotyczy dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp. 

12.3. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: 
a) w sprawach przedmiotu zamówienia: 

Anna Świercz (tel. 41 38 08 048) 
b) w sprawach procedury przetargowej: 

Krzysztof Dąbrowski (tel. 41 38 08 048) 
12.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych

warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres: 
Urząd Gminy w Oksie

ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa
Zamawiający  prosi  o  przekazywanie  pytań  również  drogą  elektroniczną  na  adres
gminaoksa@poczta.onet.pl w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. 

12.5. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje  za  pośrednictwem faksu  lub  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

12.6.  W postępowaniu  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienie  lub  inne  informacje,  składa  się
w formie pisemnej, faxem albo w postaci elektronicznej. 

12.7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
12.8. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich
ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126),
zwanym  dalej  „rozporządzeniem”  składane  przez  wykonawcę  i  inne  podmioty,  na
zdolnościach lub sytuacji  których polega wykonawca na zasadach określonych w art.  22a
ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

12.8.  Dokumenty,  o  których mowa w rozporządzeniu,  inne  niż  oświadczenia,  o  których mowa
powyżej w pkt 12.8 siwz, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot
trzeci albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo
podwykonawca  –odpowiednio,  w  zakresie  dokumentów,  które  każdego  z  nich  dotyczą.
Poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem  dokonywane  w  formie  pisemnej  powinno  być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką
osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

12.9.  Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
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12.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
13.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
13.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
13.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 
13.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”. 
13.6. WRAZ Z OFERTĄ POWINNY BYĆ ZŁOŻONE: 

1) Oświadczenie wymagane postanowieniami pkt 9.1 siwz; 
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających

się  o  udzielenie  zamówienia,  ewentualnie  umowa  o  współdziałaniu,  z  której  będzie
wynikać  przedmiotowe  pełnomocnictwo.  Pełnomocnik  może  być  ustanowiony  do
reprezentowania   Wykonawców  w  postępowaniu  albo  do  reprezentowania  w
postępowaniu  i  zawarcia  umowy.   Pełnomocnictwo  winno  być  załączone  w  formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 

3)  Oryginał  gwarancji  lub  poręczenia,  jeśli  wadium  wnoszone  jest  w  innej  formie  niż
pieniądz. 
13.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,

zgodnie  z  formą reprezentacji  Wykonawcy określoną  w rejestrze  lub  innym dokumencie,
właściwym  dla  danej  formy  organizacyjnej  Wykonawcy  albo  przez  upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy. 

13.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty,  dla których Zamawiający określił wzory
w formie  formularzy jako  załączniki  do  siwz,  powinny być  sporządzone  zgodnie  z  tymi
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

13.9.  Oferta  powinna być sporządzona w języku polskim,  z  zachowaniem formy pisemnej  pod
rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

13.10.  Każda  poprawka  w  treści  oferty,  a  w  szczególności  każde  przerobienie,  przekreślenie,
uzupełnienie,  nadpisanie,  etc.  powinno być parafowane przez Wykonawcę,  w przeciwnym
razie nie będzie uwzględnione. 

13.11.  Strony  oferty  powinny  być  trwale  ze  sobą  połączone  i  kolejno  ponumerowane,  z
zastrzeżeniem sytuacji  opisanej  w  pkt.  13.12.  W treści  oferty  powinna  być  umieszczona
informacja o liczbie stron. 

13.12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,  jeżeli  Wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert,  w  sposób
niebudzący  wątpliwości  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane  oraz  wykazał,
załączając  stosowne  wyjaśnienia,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy  Pzp.  Wszelkie  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa,
winny  być  załączone  w  osobnym  opakowaniu,  w  sposób  umożliwiający  łatwe  od  niej
odłączenie i  opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie
udostępniać”,                                       z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 

13.13.  Ofertę  wraz  z  oświadczeniami  i  dokumentami  należy  sporządzić  i  złożyć  w  jednym
egzemplarzu.  Ofertę  należy  umieścić  w  zamkniętym  opakowaniu,  uniemożliwiającym
odczytanie  jego zawartości  bez  uszkodzenia  tego  opakowania.  Opakowanie  powinno  być
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

GMINA OKSA 
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UL. WŁOSZCZOWSKA 22, 
28-363 OKSA
SEKRETARIAT 
oraz oznakowana następująco: 

OFERTA PRZETARGOWA

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY OKSA

W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO
 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Nie otwierać przed 15.11.2016r. godz. 10:15

13.14.  Wymagania  określone  w  pkt  13.11.  -  13.13  siwz  nie  stanowią  o  treści  oferty  i  ich
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje
mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

13.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty
powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem
terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie
powinno  zawierać  odpowiednio  dodatkowe  oznaczenie  wyrazem:  „ZMIANA”  lub
„WYCOFANIE”. 

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
14.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch

miejsc  po  przecinku.  Cena  musi  uwzględniać  wszystkie  wymagania  niniejszej  siwz  oraz
obejmować  wszelkie  koszty,  jakie  poniesie  Wykonawca  z  tytułu  należytej  oraz  zgodnej  z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

14.2. Wykonawca winien wpisać ceny netto za wykonanie poszczególnych pozycji kosztorysu na
formularzu zgodnym z treścią Kosztorysu ofertowego a na tej podstawie wyliczyć cenę brutto,
którą następnie należy wpisać do druku Oferty. 

14.3. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do kosztorysu ofertowego. Wszelkie
ewentualne rabaty (upusty) należy ująć w poszczególnych cenach jednostkowych. 

14.4. Wykonawca nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji zapisanej w kosztorysie ofertowym. 
14.5. Stawka podatku VAT ustalona przez Zamawiającego dla niniejszego przedmiotu zamówienia

wynosi 23 %. 
14.6. Zamawiający przyjmuje, że zawsze prawidłowo podana jest ilość oraz cena jednostkowa (do

dwóch miejsc po przecinku). W przypadku błędnie wyliczonej sumy zamawiający poprawi
cenę ofertową. 

14.7.  W przypadku,  gdy  złożone  przez  Wykonawców  dokumenty  zawierające  dane  w  innych
walutach  niż  określono to  w treści  SIWZ,  Zamawiający jako kurs  przeliczeniowy waluty
przyjmie kurs NBP z dnia otwarcia ofert. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym
adresem internetowym http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
15.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 

10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 
15.2.  Wadium musi  być  wniesione  przed  upływem terminu  składania  ofert  w jednej  lub  kilku

następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 

Bank Spółdzielczy Kielce Oddział Nagłowice nr 46 8493 0004 0110 0100 0417 0011; 
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b) poręczeniach bankowych; 
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 
d) gwarancjach bankowych; 
e) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

15.3.  Wadium wnoszone  w  formie  poręczeń  lub  gwarancji  powinno  być  złożone  w  oryginale
(zgodnie z pkt. 13.6.4) siwz i musi obejmować cały okres związania ofertą. 
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać –
„Gmina Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa” 
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby
gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące
utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 
Gwarancja lub  poręczenie musi  zawierać  w swojej  treści  nieodwołalne  i  bezwarunkowe
zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 
Wadium wniesione w formie gwarancji  (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką
samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium
wniesionego w tej  formie  nie  może być  utrudnione.  Dlatego w treści  gwarancji  powinna
znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji  będą rozstrzygane
zgodnie z prawem polskim i  poddane jurysdykcji  sądów polskich,  chyba,  że wynika to  z
przepisów prawa. 

15.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany 
w pkt. 15.2.a) siwz rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu
składania ofert. 
Ze  względu  na  ryzyko  związane  z  czasem  trwania  okresu  rozliczeń  międzybankowych
Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 

15.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 
15.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami,

w przypadku gdy: 
15.6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 

a)  odmówi  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach
określonych w ofercie; 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy. 
15.6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp,

z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie,  nie  złożył  oświadczeń  lub  dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa  w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
16.1. Oferta powinny być złożona w: 

GMINA OKSA 
UL. WŁOSZCZOWSKA 22, 
28-363 OKSA
SEKRETARIAT 
w terminie do 15 listopada 2016 r., do godz. 10:00 
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16.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  15 listopada 2016 r., o godz. 10:15  w siedzibie wskazanej
w pkt.16.1, w Sali USC. 

16.3. Otwarcie ofert jest jawne. 
16.4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia. 
16.5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym

że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 
16.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia. 
16.7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje

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

16.8.  Najpóźniej  do dnia  16.11.2016 roku do godziny 15:00  zamawiający zamieści  na stronie
internetowej informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 
17. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
17.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz

z upływem terminu składania ofert. 
17.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania  ofertą,  może  zwrócić  się  do  Wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie
terminu, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

17.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest  po  wyborze  oferty najkorzystniejszej,  obowiązek wniesienia  nowego wadium lub jego
przedłużenia  dotyczy  jedynie  Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako
najkorzystniejsza. 

17.4.  W  przypadku  wniesienia  odwołania  po  upływie  terminu  składania  ofert  bieg  terminu
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia. 

18.  KRYTERIA  WYBORU  I  SPOSÓB  OCENY  OFERT  ORAZ  UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA 
18.1.  Przy  dokonywaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  stosować  będzie

następujące kryteria oceny ofert: 
Cena                                     – 60 % = 60 pkt 
Termin płatności                 – 20 % = 20 pkt
Kryterium środowiskowe   – 20 % = 20 pkt

18.1.1. Kryterium „Cena” (C): 
Kryterium  „Cena”  będzie  rozpatrywane  na  podstawie  ceny  brutto  za  wykonanie  przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. 
Zamawiający  ofercie  o  najniższej  cenie  przyzna  60  punktów  a  każdej  następnej  zostanie
przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C =  C min x 100 x 60%
C ob.

gdzie: Cmin – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
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                       Cob   – cena brutto badanej oferty (zł)

18.1.2. Kryterium „Termin płatności ” (T): 

Kryterium „Termin płatności” będzie obliczone według wzoru: 

T =  T ob x 100 x 20%
T max.

gdzie: Tob – Termin płatności oferty badanej (dni)
           Tmax – maksymalny termin płatności (dni)

Termin płatności faktury zaoferowany przez Wykonawcę - zadeklarowany termin płatności faktury
nie  może  być  krótszy  niż  14  dni  i  dłuższy  niż  30  dni.  W przypadku  zadeklarowania  terminu
krótszego niż 14 dni Zamawiający otrzyma 0 punktów w tym kryterium, zaś deklaracja dłuższego
terminu płatności niż 30 dni przy obliczaniu punktacji zostanie on potraktowany jako termin 30
dniowy.

18.1.3. Kryterium „Środowiskowe” (KŚ): 
Kryterium środowiskowe ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i
będzie  polegało  na  zorganizowaniu  otwartego  szkolenia  w  zakresie  gospodarki  odpadami  i
kształtowania  postawy  prokonsumenckiej  –  wyrobienie  właściwych  zachowań  dotyczących
segregacji odpadów.

Przeprowadzanie  akcji  promującej  selektywną  zbiórkę  odpadów  komunalnych  w  każdej  z  2
placówek oświatowych na terenie gminy Oksa w terminie do 20.06.2017 r. 
0 akcji - 0,00 punktów 
1 akcja – 10,00 punków 
2 akcje – 20,00 punktów 
Ocena kryterium dokonana zostanie  na podstawie informacji  zamieszczonej  przez Wykonawcę  
w  formularzu  oferty.  Wykonawca  zobowiązany  jest  samodzielnie  wpisać  w  formularzu  oferty
oferowaną ilość akcji promującej w ciągu trwania umowy w ilości 0 akcji, 1 akcja lub 2 akcje.

18.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
18.3. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty,  podając nazwę albo imię i  nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego  ofertę  wybrano,  oraz  nazwy  albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby  albo  miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację, 
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3)  wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  powodach  odrzucenia  oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
18.4.  Zamawiający  udostępni  informacje,  o  których  mowa  w  pkt  1)  powyżej,  na  stronie

internetowej  niezwłocznie,  ale  nie  później  niż  kolejnego dnia  po otwarciu  ofert  do godz.
15:00. 
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18.5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

18.6. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 
18.7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że

zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz z takim samym okresem gwarancji i rękojmi,
Zamawiający  wezwie  Wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w  terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

18.8.  Wykonawcy,  składając  oferty  dodatkowe,  nie  mogą  zaoferować  cen  wyższych  niż
zaoferowane w złożonych ofertach. 

18.9. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest
zobowiązany do uiszczenia  podatku  VAT na  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  i  który
w  Formularzu  Oferty  poda  cenę  z  zerową  stawką  VAT,  zamawiający  na  etapie  oceny
i porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT zgodnie z art.
91 ust. 3a ustawy Pzp. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie
obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

19.  INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKICH  NALEŻY  DOPEŁNIĆ  PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
19.1.  W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  Wykonawca  przed  podpisaniem  umowy  na
wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której
m.in.  zostanie  określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do
wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 

19.2.  O  terminie  złożenia  dokumentu,  o  którym  mowa  w  pkt  19.1.  Zamawiający  powiadomi
Wykonawcę odrębnym pismem. 

19.3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
warunkach określonych w pkt 20. 

19.4.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  zamawiającemu  przed  podpisaniem  umowy
dokumenty, o których jest mowa w pkt. 7.2.1., 7.2.2, 7.4.2. siwz. oraz

1) umowę z RIPOK, której Wykonawca będzie przekazywał odebrane od właścicieli nieruchomości
zmieszane  odpady  komunalne,  odpady  zielone  i  pozostałości  z  sortowania  odpadów
komunalnych  przeznaczone  do  składowania  oraz  umowy  z  instalacjami  odzysku  
i unieszkodliwiania lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów;

2) wykaz  pojazdów  dostępnych  Wykonawcy  w  celu  realizacji  zamówienia,  zgodnie  
z  wymaganiami  Zamawiającego,  wraz  z  podstawą  dysponowania  oraz  opis  położenia  
i wyposażenia posiadanej bazy magazynowo-transportowej;

3) opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia (wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu
zawarcia  umowy  ubezpieczenia)  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od
odpowiedzialności  cywilnej  w zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem
niniejszego zamówienia,  obejmującą  odpowiedzialność  Wykonawcy wobec Zamawiającego,
pracowników i osób trzecich, z tytułu szkód powstałych w związku z prowadzonymi usługami 

w trakcie realizacji umowy, na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł;
4) oryginał  dokumentu  potwierdzającego  wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania

umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie;
5) informację o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli

taka konieczność zaistnieje;
6)  w przypadku Wykonawców wspólnie  ubiegających się  o  udzielenie  niniejszego zamówienia

(konsorcjum), umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Zamawiający bezwzględnie
wymaga, aby powyższa umowa:
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- określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków
konsorcjum – głównego partnera (lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacja
umowy  oraz  upoważniała  lidera  do  dokonywania  wszelkich  rozliczeń  z  Zamawiającym
(wynagrodzenie należne Wykonawcy wpłacane będzie na rachunek bankowy lidera),

-  stwierdzała  o  odpowiedzialności  solidarnej  partnerów  konsorcjum  za  całość  podjętych
zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

-  oznaczała czas trwania konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
- określała cel gospodarczy obejmujący zakresem przedmiot zamówienia,
- wykluczała  możliwość  wypowiedzenia  umowy  konsorcjum  przez  któregokolwiek  z  jego

członków do czasu wykonania zamówienia,
- określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji

zamówienia, 
- stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 
7)   dokumenty, o których mowa w punkcie 4.3 siwz
19.5. Niedopełnienie powyższych obowiązków będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego

od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium. 
19.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie

wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać
ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert,  bez  przeprowadzania  ich  ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w
art. 93 ust.1 PZP.

19.7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
– jest niezgodna z ustawą;
– jej treść nie odpowiada treści SIWZ;
– złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
– została  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
– zawiera błędy w obliczeniu ceny;
– Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

omyłki,
– jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
20.1.  Wykonawca,  przed  podpisaniem umowy,  zobowiązany jest  do  wniesienia  zabezpieczenia

należytego  wykonania  umowy na  kwotę  stanowiącą  5%  ceny  brutto  podanej  w  ofercie
w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru): 
1)  pieniądzu,  przelewem  na  rachunek  bankowy:  Bank  Spółdzielczy  Kielce  Oddział

Nagłowice nr 46 8493 0004 0110 0100 0417 0011
2) poręczeniach bankowych, 
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
4) gwarancjach bankowych, 
5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz. U.
z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej jako
Beneficjenta gwarancji należy wskazać: Gmina Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa.
20.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w

art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 
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20.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

20.4.  Dokument  gwarancji  (bankowej  lub  ubezpieczeniowej)  musi  reprezentować  nieodwołalną
i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 

20.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż
w  pieniądzu,  przed  podpisaniem  umowy  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić  do
akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub
poręczenia. 

20.6.  Zamawiający  zwróci  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  terminie  i  na
warunkach określonych w Projekcie Umowy. 

20.7.  Jeżeli  okres  na jaki  ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,  zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie
krótszy  niż  5  lat,  z  jednoczesnym  zobowiązaniem  się  wykonawcy  do  przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

20.8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed  upływem  terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia  wniesionego  w  innej
formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

20.9. Wypłata, o której mowa w pkt. 20.8. siwz, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia. 

21. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI 
21.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. 
21.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2

dni  przed  upływem  składania  ofert  –  pod  warunkiem,  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści
specyfikacji  istotnych warunków zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później  niż do
końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

21.3.  W  przedmiotowym  postępowaniu  termin  na  złożenie  wniosku  o  wyjaśnienie  treści
specyfikacji upływa z końcem dnia 10.11.2016r. 

21.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną po
upływie  terminu,  o  którym  mowa  w  pkt.  21.3.,  lub  dotyczy  udzielonych  wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

21.5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt. 21.3. 

21.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródeł zapytania ora zamieszcza
na stronie internetowej, na której jest zamieszczona siwz.

 
22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
22.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki
ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154
pkt 5 ustawy Pzp. 

22.2.  Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  Pzp  czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

22.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
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określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania. 

22.4.  Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  lub  w  postaci  elektronicznej,
podpisane  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju  podpisu.  Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  zamawiającemu  przed  upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

22.5. Terminy wniesienia odwołania: 
22.5.1.  Odwołanie  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności

zamawiającego stanowiącej  podstawę jego wniesienia – jeżeli  zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp (domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się
z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia  przy  użyciu  środków  komunikacji
elektronicznej) albo w terminie 10 dni– jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

22.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej. 

22.5.3.Odwołanie  wobec  czynności  innych  niż  określone  w  pkt.  23.5.1.  i  23.5.2.  wnosi  się  w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

22.6.  Szczegółowe zasady postępowania  po  wniesieniu  odwołania,  określają  stosowne przepisy
Działu VI ustawy Pzp. 

22.7.  Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

22.8.  Skargę  wnosi  się  do  sądu  okręgowego  właściwego  dla  siedziby  Zamawiającego,  za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne
z jej wniesieniem.
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