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Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164) oraz zgodnie z zapisami 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej: SIWZ). Wartość szacunkowa zamówienia nie 
przekracza równowartości kwot ustalonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa zamówień 
publicznych (tj. 209.000 euro – dla dostaw i usług). 

 
 

Przez użyte w zapisach niniejszej SIWZ zwroty „Ustawa” lub ”Pzp” rozumie się Ustawę z dnia 29 stycznia  2004r.  – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164) 



 

RIG.271.5.2016 
 

3 
 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Gmina Skórzec 
ul. Siedlecka 3 
08-114  
Skórzec 
Fax: 25-631-
28-91 
Strona internetowa: http://www.skorzec.eu (zakładka „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”) 
Godziny urzędowania:  poniedziałek 9:00 – 17:00 

wtorek – piątek 8:00 – 16:00 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie              
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164). 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu 

Gminy Skórzec, w szczególności poprzez: 
1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy, sprzed posesji indywidualnych, od każdego gospodarstwa domowego. 
2) Wyposażenie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów utworzonego na składowisku 

odpadów komunalnych w miejscowości Dąbrówka-Ług oraz wywóz odpadów z tego Punktu stosownie 
do potrzeb.   

3) Odbiór i zagospodarowanie całej masy odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie 
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2016, poz. 250), a także zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, 
przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie 
uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z 
uwzględnieniem lat 2018-2023 z późniejszymi  zmianami. 

2. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia został zawarty w załączniku nr 10 do SIWZ. 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
- termin rozpoczęcia:   od 1.07.2016 roku 
- termin zakończenia: do 30.06.2018 roku 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 

TYCH WARUNKÓW 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 
ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczące: 

 

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 
- Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym  zakresie 

 
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że: 
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje przynajmniej 2 usługi w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych, każda o wielkości nie mniejszej niż 400 Mg/rok. 
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1.3a) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 
Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym został spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że będzie dysponował: 
a) co najmniej 4 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 
b) co najmniej 4 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów, 
c) co najmniej 3 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 

 
1.3b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 
Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie 

 
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 
1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli 

wykaże, że: 
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000 zł. 

 
2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać, nie 
później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.  
 
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie  spełnia”, 
w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w części VI SIWZ. 
 
4.1. Podmioty występujące wspólnie muszą łącznie spełniać wymagane warunki udziału w postępowaniu i załączyć na 
ich potwierdzenie dokumenty wymienione w części VI pkt 1 SIWZ. 
 
4.2. Żaden z podmiotów występujących wspólnie (np. żaden z członków konsorcjum) i żaden ze wspólników spółki 
cywilnej nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, na potwierdzenie czego muszą złożyć 
odrębne dla każdego podmiotu dokumenty wyszczególnione w części VI SIWZ pkt. 2. 
 
5.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia (składając np. kopię umowy z podwykonawcą, kopię 
umowy współpracy, pisemne zobowiązanie do udostępnienia zasobów), w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia (oryginał).  
 
5.2. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy odpowiada solidarnie z 
wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, zgodnie z art. 26 ust 2e 
ustawy. 
 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów jakich może żądać  zamawiający  od  wykonawcy,  oraz form, w jakich te dokumenty mogą  być 
składane (Dz.  U. z 2013r. poz. 231), zwanego dalej rozporządzeniem. 

 
1. W zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (oprócz oświadczenia             

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ) ustawy należy przedłożyć: 
 

1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych 
usług,  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 
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6 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
 

Dowodami, o których mowa powyżej są: 
A. poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub 

ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, 

B. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym 
mowa w pkt A. 

 
W przypadku, gdy gmina Skórzec jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały 

wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 
 

2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (według Załącznik nr 7 do SIWZ), 

 
3) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000 złotych. 

 
2. W zakresie niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy  przedłożyć: 
1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia                          

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (sporządzone według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ), 

 
2) aktualny 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               
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 

 
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zamiast 

dokumentów, o których mowa w części VI pkt 2 ppkt 2 SIWZ - przedkłada: 
dokument  lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, 
że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 
2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie,  w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed 
właściwym organem  sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione nie wcześniej niż określono w pkt 1). 

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

 

4. Forma składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania: 
Wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do 
wykluczenia są składane w oryginale lub kopii poświadczonej  za  zgodność z oryginałem przez osobę(-y) 
upoważnioną do podpisu, z umieszczoną klauzulą „za zgodność z oryginałem” . 
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona  
przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
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W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów 
oraz informacji drogą faksową oraz drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że oferta wraz z załącznikami składana 
jest w formie pisemnej. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 
Wszelka korespondencja przesyłana drogą elektroniczną bądź faksem po godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 
9:00–17:00, wtorek – piątek 8:00–16:00), uznana zostanie za otrzymaną w najbliższym kolejnym dniu pracy Urzędu 
następującym po dniu przesłania korespondencji. 

 
Dokumenty w/w powinny być 
adresowane na: Gmina Skórzec, 
ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec 
Nr faksu 25-631-28-91 
e-m ail: d.sadlo@skorzec.eu 

                                                           z dopiskiem: 
Zamówienie publiczne pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skórzec” 

 
Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania przetargowego są: 

1) Pani Joanna Śledź,   tel.:   25-631-28-96   -   udzielanie   informacji   dotyczących   strony   merytorycznej 
(technicznej) przedmiotu zamówienia, 

2) Pan Damian Sadło, tel.: 25 631-28-96 - udzielanie informacji dotyczących postępowania. 
 
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ 
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ, kierując swoje zapytanie 
na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres  Zamawiającego. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotyczące treści SIWZ wpłynie do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez 
ujawniania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ 
(http://www.skorzec.eu/aktualne/). Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu 
składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpatrzenia. 
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. 
Gdy w wyniku modyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert. Dokonaną modyfikację, a także informację o przedłużeniu terminu składania ofert 
Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na 
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest  najpóźniej  do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25.05.2016r.  do godz. 
09.45 wnieść wadium w wysokości: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

 
2. Wadium może być wniesione w: 
- 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 określone w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.                     

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.). 
 

3.1. Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na konto Urzędu Gminy w Skórcu BS Siedlce  
O/Skórzec Nr 25 9194 0007 0055 0143 2000 0010, z dopiskiem: „Wadium: Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z terenu Gminy Skórzec”. 

3.2. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli, w podanym w pkt 1 terminie, znajdzie się na 
rachunku bankowym Zamawiającego. 
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3.3. Zaleca się załączenie do oferty kserokopii bankowego dowodu wpłaty / przelewu wadium w formie pieniężnej,                   
z zastrzeżeniem, że skuteczne wniesienie wadium oceniane jest zgodnie z pkt 3.2. Zaleca się wniesienie 
wadium z odpowiednim wyprzedzeniem. 

4.1. Wadium wnoszone w innej formie jak pieniądze Wykonawca zamieszcza w odrębnej kopercie i składa w 
oryginale  w Urzędzie Gminy, w miejscu wyznaczonym na składanie ofert, w godzinach pracy Urzędu Gminy, 
przed upływem terminu składania ofert. 

4.2. Zaleca się załączenie do oferty kserokopii dokumentu wadialnego, z zastrzeżeniem, że skuteczne wniesienie 
wadium oceniane jest zgodnie z pkt 4.1. 

5. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium 
muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy                            
z postępowania) oraz umożliwiać zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek 
warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. 

6. Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (art. 24 
ust. 2 pkt. 2 ustawy). 

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. 

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz (jeśli dotyczy) wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. 

10. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, tj. : 
a) gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw chyba że udowodni, że wynika to z 
przyczyn nieleżących po jego stronie, 

b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy. 
 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania 
ofert. 

 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie 

oferty w postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Ofertę sporządza się w języku polskim. Dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać 
wypełniona drukiem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym. 

3. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią 
załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenie woli w 
imieniu Wykonawcy. Ofertę może podpisać pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone 
pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi 
być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 

4. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. 
Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i 
poświadczone przez upoważnioną osobę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie 
potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny 
sposób. 

5. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych 
przez składającego ofertę. 

6. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania 
ofert, że nie  mogą być udostępnione - muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE 
STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” i załączone jako osobna część, nie złączoną z ofertą w 
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sposób stały. 
7. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom. W 

przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, w pkt 3) formularza oferty należy skreślić 
zwrot „wykonamy / nie wykonamy całość zamówienia siłami własnymi” oraz wskazać część (części) 
zamówienia, które Zamawiający powierzy podwykonawcom. Brak skreślenia któregoś z wymienionych 
zwrotów, z jednoczesnym brakiem wskazania części zamówienia, które Wykonawca powierzy 
podwykonawcom, będzie rozumiane jako wykonanie całości przedmiotu zamówienia bez pomocy 
podwykonawców. 

8. Treść złożonych dokumentów musi pozwolić Zamawiającemu na jednoznaczną ocenę spełniania warunków 
udziału w postepowaniu, zgodności z postanowieniami SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.   

9. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące 
wymagania: 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum) i wspólnicy spółki cywilnej ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i przedstawiają Zamawiającemu dokument, z którego 
wynika pełnomocnictwo. 

3) Wszelkie zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
wykonawców, o których mowa w pkt 1. 

4) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy. 

5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące 
wspólnie. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o 
udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. 

 
10. Oferta winna zawierać: 

1) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 
2) Dokumenty określone w sekcji VI SIWZ, 
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania  w  postępowaniu  wszystkich  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  

się o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy. (wzór 
pełnomocnictwa stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ), 

4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów 
złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności do 
wykonywania których pełnomocnik jest powołany, 

5) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy, 
albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do 
SIWZ) – zgodnie z art. 26 ust. 2d Ustawy, 

6) Pomocniczo: kopia dokumentu wadialnego / bankowego dowodu wpłaty  
 
 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

Zamknięta  koperta zawierająca ofertę powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczona 
napisem: 

 

 

W przypadku przesłania oferty pocztą kurierską należy zaznaczyć na kopercie: „OFERTA PRZETARGOWA – NIE 
OTWIERAĆ!”. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za np. omyłkowe 
otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia. 
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

 
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Skórzec ul Siedlecka  3 (kancelaria  – 
parter) w terminie do dnia 25.05.2016 r. do godziny 09:45. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w budynku  Urzędu Gminy w Skórcu, ul. Siedlecka 3 

OFERTA PRZETARGOWA – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Skórzec” 

 
Nie otwierać przed 25.05.2016r. do godz. 10:00. 
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(pokój nr 13) w dniu 25.05.2016 r. o godzinie 10:00. 
 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę ryczałtową wartość brutto (z VAT) w złotych, zwaną dalej „ceną”. 
Cena musi zawierać podatek VAT oraz ewentualne upusty i rabaty. Wysokość stawki podatku VAT wynika z 
przepisów o podatku od towarów i usług. Cena podana w ofercie powinna obejmować wynagrodzenie za 
wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy niezbędne do zrealizowania zadania, wynikające wprost z SIWZ 
jak również w niej nie ujęte a niezbędne do realizacji zadania oraz wszystkie podatki. 

2. Całkowitą cenę wykonania zamówienia należy obliczyć mnożąc liczbę miesięcy wykonywania zamówienia (24) 
przez oferowane wynagrodzenie miesięczne brutto. 

3. Cena oferty musi być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, musi być podana w PLN 
liczbowo i słownie. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich. 

 
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ 

Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: 
 

A. Cena – 97 % (waga 97 pkt) 
 
Sposób obliczenia: 
                                 Cn   
 Pk1   =  --------------   x 97 pkt 
                                 Cb  
gdzie:      
Pk1        - ilość punktów dla kryterium 
Cn - najniższa cena 
Cb - cena oferty badanej 
 

B. Termin płatności faktury – 3 % (waga 3 pkt) 
 

Zaoferowany przez Wykonawcę termin płatności nie może być krótszy niż 21 dni i nie może być dłuższy niż 30 dni. 
 
Sposób obliczenia: 
 

         Tp bad - 21 
Pk2 = ------------------- x 3  

            T max - 21 
Gdzie: Pk2 – liczba punktów za termin podany w  ofercie 
Tp bad – termin płatności faktury badanej oferty  
Tp max – termin płatności maksymalny dopuszczony przez Zamawiającego 
 
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

 
3. Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą 

dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych 
punktów. 

 
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 
9 do niniejszej SIWZ. 

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej faksem lub drogą elektroniczną, lub nie 
krótszym  niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 Ustawy, nie później jednak niż przed upływem terminu 
związania ofertą. 

3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i 
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terminie podpisania umowy. 
4. Nieuzasadnione niedotrzymanie przez wybranego Wykonawcę terminu podanego w zawiadomieniu będzie 

traktowane jako odmowa podpisania umowy i pociągnie za sobą konsekwencje przewidziane w ustawie Prawo 
zamówień publicznych. 

 
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Wybrany wykonawca przedłoży Zamawiającemu wymagane zabezpieczenie należytego  wykonania  umowy             

w myśl przepisów art. 148÷150 Pzp w wysokości 10 % wartości brutto oferty. 
Zabezpieczenie to może być wniesione w: 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) 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. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego : 

Urząd Gminy w Skórcu BS Siedlce O/Skórzec Nr 25 9194 0007 0055 0143 2000 0010 z dopiskiem: 
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 
terenu Gminy Skórzec”. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przedkładane w formie innej niż pieniądz musi umożliwiać 
Zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty zabezpieczenia bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego 
pierwsze wezwanie. Gwarancja lub poręczenie omawianego zabezpieczenia musi być bezwarunkowe i 
nieodwołalne. Nie dopełnienie przez wybranego Wykonawcę w/w wymagań będzie stanowiło podstawę 
do utraty wadium i dokonania ponownego wyboru ofert. 

 
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY 
ALBO WZÓR UMOWY 

 

I. Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 
II. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy według następujących zasad: 
1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą umawiających się stron, 

wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne z ustawą Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Strony dopuszczają zmiany umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł 
przewidzieć w dacie zawarcia umowy, uniemożliwiających należyte i zgodne z prawem wykonywanie obowiązków 
gminy, wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 
2016, poz. 250), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21) i przepisów 
wykonawczych, wydanych w oparciu o przepisy ustawowe. 

 
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień 
publicznych  – „Środki ochrony prawnej”. 

 
XVIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 
XIX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY  RAMOWEJ 
 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
XX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
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Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 
ustawy, do 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju 
zamówień. 

 
XXI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKIM 

MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH  SKŁADANIE 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA 
MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA                              
W WALUTACH OBCYCH 

 

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 
 

XXIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 

XXIV. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,  JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY  
PRZEWIDUJE ICH ZWROT 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
 

XXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164). 

 
XXVI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 
1. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ); 
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się                       

o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ); 
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 3 do SIWZ); 
4. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 4 do SIWZ); 
5. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SIWZ); 
6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług (Załącznik nr 6 do SIWZ); 
7. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (Załącznik nr 7 do SIWZ); 
8. Wykaz nieruchomości (Załącznik nr 8 do SIWZ); 
9. Wzór umowy z załącznikami (Załącznik nr 9 do SIWZ) 
10. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 10 do SIWZ). 
 
 


