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Gmina Lipnica Wielka
z siedzibą: 34-483 Lipnica Wielka 518

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na

Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek i

zawartości piaskownika w 2020 roku z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gm.

Lipnica Wielka.

Zatwierdzam

Lipnica Wielka, dn. 03.01.2020 r.
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Nazwa Zamawiającego: Gmina Lipnica Wielka

REGON: 491892357

NIP: 7352841452

Miejscowość: Lipnica Wielka

Adres: 34-483 Lipnica Wielka 518

Strona internetowa: www.lipnicawielka.pl

Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30

tel./fax 18 26 345 95/18 26 345 97

znak postępowania 271.1.2020

Rozdział I. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone

ogłoszenie o zamówieniu

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dalej ustawa Pzp, w

procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ww. ustawy i

przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

3. W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawca winien zapoznać się z wszystkimi zapisami

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ.

4. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych

- strona internetowa Zamawiającego – www.lipnicawielka.pl

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający:

Gmina Lipnica Wielka

z siedzibą w: 34-483 Lipnica Wielka 518

Strona www: www.lipnicawielka.pl , e-mail: przetargi@lipnicawielka.pl

Godziny urzędowania: Poniedziałek - 8.30 – 16.30, Wtorek-Piątek 7.30 – 15.30

Telefon (18) 26-34-595, fax (18) 26-34-597

5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym zastosuje procedurę, o której mowa w art.

24aa ust. l ustawy Pzp. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny

ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

http://www.lipnicawielka.pl/
http://www.lipnicawielka.pl/
http://www.lipnicawielka.pl/
mailto:przetargi@lipnicawielka.pl
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4.2. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od

zawarcia umowy, zamawiający może zbadać czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki

udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Rozdział II.  Opis przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych

komunalnych osadów ściekowych oraz skratek i zawartości piaskownika w 2020 roku z

oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gm. Lipnica Wielka

2. Zamówienie podzielone jest na dwie części.

· Część 1. Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów

ściekowych o kodzie 190805 z oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipnica Wielka.

Zakres odbioru odpadów:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu ustabilizowanych komunalnych osadów

ściekowych o kodzie 190805

2. Wywóz osadów będzie realizowany w systemie obsługi ciągłej według zgłoszeń wywozu

uzgodnionego z Zamawiającym, z częstotliwością 1 raz w miesiącu z zachowaniem

wymogów określonych obowiązującymi przepisami.

3. Szacowana ilość odpadów: Ustabilizowany komunalny osad ściekowy (kod odpadu 190805)

w ilości około - 500 Mg/rok

4. Wyszczególnienie punktów poboru odpadów z wymaganą wielkością pojemników, które

wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, oraz częstotliwością ich opróżniania:

§ Oczyszczalnia ścieków w Lipnicy Wielkiej: ustabilizowany komunalny osad ściekowy

(190805) ok. 45 Mg/m-c - wywóz osadów będzie realizowany w systemie obsługi ciągłej

według zgłoszeń wywozu uzgodnionego z Zamawiającym, z częstotliwością 1 raz w miesiącu z

zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami;

§ osad gromadzony w kontenerze KP7 lub KP10.  Wysokość wsypu (podajnika wynosi 2,3

m(max) w pionie. Dodatkowo w celu poglądowym zamawiający zamieszcza 2 fotografie

przedstawiające punkt odbioru osadu – zał. nr 10 do siwz.

Za transport i zagospodarowanie osadów odebranych z oczyszczalni ścieków odpowiada

Wykonawca. Osady winny być załadowane własnym sprzętem Wykonawcy.

Odbiór i transport osadów odbywał się będzie przy użyciu przystosowanego do tego rodzaju

ładunku, sprzętu Wykonawcy. (wymagany załadunek kontenera w pozycji poziomej)

Na podstawie zlecenia telefonicznego lub przesłanego drogą faksową lub elektroniczną

wystawionego przez Urząd Gminy Wykonawca zobowiązany jest do odbioru osadu o kodzie

190805 w czasie zgodnym z czasem reakcji odbioru odpadu, który Wykonawca deklaruje na

formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
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Potwierdzenie przyjęcia odpadów o których mowa powyżej odbywać się będzie każdorazowo na

podstawie „Karty przekazania odpadu” potwierdzonej pod względem ilościowym przez

Zamawiającego oraz przez Odbiorcę.

Wykonawca przejmuje od Zamawiającego z chwilą przekazania odpadów odpowiedzialność za ich

odbiór, transport, zagospodarowanie, wykorzystanie lub unieszkodliwienie.

Odpady do czasu ich odbioru przez Wykonawcę są tymczasowo składowane na terenie

oczyszczalni ścieków.

Odzysk lub unieszkodliwianie osadów może odbywać się metodami przewidzianymi w załączniku

nr 1 i nr 2 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm.)

· Część 2. Wywóz oraz zagospodarowanie osadów - skratek o kodzie odpadu 190801

oraz zawartości piaskowników o kodzie odpadu 190802 z oczyszczalni ścieków

położonych na terenie gm. Lipnica Wielka.

Wywóz skratek i zawartości piaskownika będzie realizowany 1 raz w miesiącu według zgłoszeń

wywozu uzgodnionego z Zamawiającym przez Wykonawcę

§ Skratki (kod odpadu 190801) w ilości około 35 Mg/rok.

§ Zawartość piaskowników (kod odpadu 190802) w ilości około 10 Mg/rok.

Wyszczególnienie punktów poboru odpadów z wymaganą wielkością pojemników, które

wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, oraz częstotliwością ich opróżniania:

Oczyszczalnia ścieków w Lipnicy Wielkiej:

§ skratki 190801 ok. 1,4 Mg/m-c – 14 x pojemnik 120 litrów - opróżnianie 1 raz w miesiącu;

Oczyszczalnia ścieków w Kiczorach:

§ skratki 190801 ok. 1,21 Mg/m-c – 11 x pojemnik 140 litrów - opróżnianie 1 raz w miesiącu;

§ zawartość piaskownika 190802 ok. 0,8 Mg/m-c – 1 x pojemnik 1100 litrów - opróżnianie 1 raz

w miesiącu;

Za transport i zagospodarowanie osadów odebranych z oczyszczalni ścieków odpowiada

Wykonawca. Osady winny być załadowane własnym sprzętem Wykonawcy.

Odbiór i transport osadów odbywał się będzie przy użyciu przystosowanego do tego rodzaju

ładunku, sprzętu Wykonawcy. (wymagany załadunek kontenera w pozycji poziomej)

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów o kodach 190801 i 190802 jeden raz w

miesiącu na podstawie zlecenia telefonicznego lub przesłanego drogą elektroniczną przez Urząd

Gminy w czasie zgodnym z czasem reakcji odbioru odpadu, który deklaruje Wykonawca na

formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Potwierdzenie przyjęcia odpadów o których mowa powyżej odbywać się będzie każdorazowo na

podstawie „Karty przekazania odpadu” potwierdzonej pod względem ilościowym przez

Zamawiającego oraz przez Odbiorcę.
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Karty przekazania odpadów dla każdego rodzaju odpadów będą wystawiane indywidualnie dla

każdej oczyszczalni z osobna. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania zbiorczych kart

przekazania odpadu.

Wykonawca przejmuje od Zamawiającego z chwilą przekazania odpadów odpowiedzialność za ich

odbiór, transport, zagospodarowanie, wykorzystanie lub unieszkodliwienie.

Odpady do czasu ich odbioru przez Wykonawcę są tymczasowo składowane na terenie

oczyszczalni ścieków.

Odzysk lub unieszkodliwianie osadów może odbywać się metodami przewidzianymi w załączniku

nr 1 i nr 2 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm.)

Warunki wymagane od wykonawcy:

• wywóz i zagospodarowanie osadów zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów,

· Wykonawca musi posiadać aktualne dokumenty potwierdzające posiadanie zezwolenia właściwych

organów, w tym wpis do rejestru BDO na prowadzenie działalności w zakresie objętym

przedmiotem zamówienia.

• transport osadów środkiem Wykonawcy spełniającym wymogi przewozu odpadów mazistych, (co

najmniej 2 samochody),

• systematyczny odbiór i wywóz osadów również w okresie zimowym,

• zagospodarowanie osadów w miejscu zgodnym z obowiązującymi przepisami,

• solidność i niezawodność wykonywanej usługi.

· Przy transporcie i załadunku Wykonawca odpowiada za zachowanie czystości. W przypadku

zabrudzenia lub uszkodzenia nawierzchni dróg Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia

zabrudzenia lub naprawy nawierzchni.

· Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne limity odbioru odpadów niezbędne do realizacji

zamówienia.

3. Ilość wytwarzanych osadów nie jest zależna od zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą

ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb zamawiającego uwzględniając ilość osadów

wytworzonych przez oczyszczalnie.

4. Podane powyżej ilości osadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo

odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych wielkości.

5. Usługa będzie wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

6. Zamawiający wyznaczy miejsce postoju kontenerów dogodne do opróżnienia.

7. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią

specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępną na stronie internetowej Zamawiającego oraz

dostępną do wglądu w siedzibie Zamawiającego po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wglądu

przez Wykonawcę jak również z terenem robót.
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W sytuacji, gdy wykonawca wygrał przetarg, reklamacje w tym dotyczące zmian wartości oferty na

podstawie błędów dokumentacji czy nie uzyskania przez wykonawcę wystarczających informacji odnoście

warunków i zobowiązań nie będą rozpatrywane.

8. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

Publicznych (CPV):

90513600-2 Usługi usuwania osadów

90513700-3 Usługi transportu osadów,

90513900-5 Usługi likwidacji osadów

9. Zamawiający na podstawie art.29 ust.3a ustawy Pzp wymaga aby osoby, które będą świadczyły pracę u

Wykonawcy związaną z wykonywaniem czynności osób wykonujących przewóz, załadunek i rozładunek

osadów odbieranych z oczyszczalni ścieków były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. (wymóg ten

dotyczy również podwykonawców). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób o których

mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez

Wykonawcę wymagań o których mowa w atr.29 ust.3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań

zawarte są w załączniku nr 5 wzór umowy.

10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lipnica Wielka z siedzibą w

Lipnicy Wielkiej 518, 34-483 Lipnica Wielka;

• kontakt -inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Lipnica Wielka - e-mail iod@Lipnicawielka.pl

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

z wiązanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak 271.1.2020 prowadzonym w

trybie przetargu nieograniczonego;

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej "ustawa pzp";

• Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z mi. 97 ust. 1ustawy Pzp, przez okres co

najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

• obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bez pośrednio Pani/Pana dotyczących jest

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

• posiada Pani/Pan:

mailto:iod@Lipnicawielka.pl
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- na podstawie art. 15 RODO prawo do stępu do danych osobowych Pani /Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że

przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

• nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 li t. b, d lub e RODO prawo do osunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

11. Przedmiot zamówienia ma być realizowany zgodnie z Ustawą o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701

z późn. Zm.) i Ustawą prawo ochorny środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) oraz aktami

wykonawczymi do tych ustaw.

12. Z uwagi na dopuszczenie składania ofert częściowych przepisy rozdziału stosuje się odpowiednio.

Rozdział III.  Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2020 r.

Rozdział IV.  Oferty częściowe i oferty wariantowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub

dwie części.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział V. Aukcja elektroniczna

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna

Rozdział VI.  Warunki udziału w postępowaniu, przesłanki wykluczenia, opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków na podstawie art. 22 Pzp

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:

- nie podlegają wykluczeniu,

- spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu;

1. Warunki udziału w postępowaniu.

1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualne dokumenty

(zezwolenia, zgody, decyzje) zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie objętym

przedmiotem zamówienia, tj. transportu, odzysku lub unieszkodliwiania osadów.

Jeżeli w/w dokumenty utracą ważność w trakcie trwania umowy Wykonawca przed upływem ich

ważności przedłoży Zamawiającemu nowe zezwolenia, aby przedmiot umowy mógł być dalej
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realizowany lub wpisy do rejestrów, niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

1.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wymagane jest

złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1

ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena będzie dokonana na podstawie analizy treści

Oświadczenia.

1.3 Zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wymagane jest

złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1

ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena będzie dokonana na podstawie analizy treści

Oświadczenia.

2. Przesłanki wykluczenia wykonawcy

2.1 Podstawy wykluczenia z postepowania wykonawcy zostały opisane w art. 24 ust. 1.

2.2 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24.ust.1 pkt.13-14 oraz pkt 16-20 ustawy,

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.

Przepisu zdania pierwszego 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 wyroku.

2.3 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne

okoliczności czynu Wykonawcy uzna za wystarczające przedstawione dowody o których mowa w pkt. 2.2.

3.2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3.3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na

zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z

ofertą.

Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie udziału w postępowaniu

oraz brak podstaw wykluczenia, które na żądanie zamawiającego ma złożyć Wykonawca, którego oferta

została najwyżej oceniona

1. Do oferty wykonawca ma dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia
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1) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SIWZ).

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ).

Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka

cywilna) oświadczenia określone w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia.

3. Dokumenty jakie mają przesłać, dostarczyć wykonawcy na wezwanie Zamawiającego

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu oraz

spełniania przez oferowaną usługę wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca, którego

oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego do

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,  terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń

lub dokumentów potwierdzających spełnienie udziału w postępowaniu następujących dokumentów:

1. potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

a) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i

gospodarujących odpadami, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) prowadzonym przez Marszałka Województwa – w

zakresie transportowania odpadów:

dla części 1: ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05

dla części 2: skratek o kodzie 19 08 01, zawartości piaskownika o kodzie 19 08 02

Zamawiający informuje, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, może na każdym etapie postępowania wezwać

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających,

że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (zgodnie z treścią art. 26 ust. 2f).

3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu

zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej (art. 24 ust. 1. pkt 23); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

2) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie

internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje

Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.

3) Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do siwz (w przypadku wykonawców wspólnie

składających ofertę niniejsze oświadczenie ma być złożone przez każdego z Wykonawców.)
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4. Inne dokumenty:

1) Formularz ofertowy (według Załącznika nr 1 do SIWZ);

2) Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w

postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia –Zał. nr 2 i nr 3 do SIWZ

3) W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

każdy z wykonawców, musi załączyć do oferty oświadczenie potwierdzające brak podstaw do

wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone

pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez

osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

5) Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo

poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie –art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. –Prawo o

notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1796 z późniejszymi zmianami)).

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

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia –art. 22a ust. 2 ustawy Pzp.

7) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w

rozdziale VII SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub

dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, zamawiający w

celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, korzysta z

posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

8) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 niniejszej

SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1

ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia

lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego

wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne

byłoby unieważnienie postępowania.

9) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,

zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia

oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
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Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania

się z Wykonawcami

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej w

języku polskim. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania ofert w raz z załącznikami, w tym

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz

pełnomocnictw.

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016r, poz.

1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: /18/ 2634597) lub przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (Dz. U. z 2017r, poz. 1219) - adres e-mail: przetargi@lipnicawielka.pl.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie

potwierdzi fakt ich otrzymania.

Zamawiający żąda, w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości.

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemuje się, iż

pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany numer faksu lub adres e-mail podany przez

Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

5. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia

oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 i 3a ustawy Pzp,

oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy złożyć/uzupełnić/poprawić w formie wskazanej

przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze

stosownych przepisów.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni

przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu

składania ofert.

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub

dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić

wniosek bez rozpoznania.

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja

jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie

treści SIWZ.

mailto:przetargi@lipnicawielka.pl
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10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez

Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią specyfikacji. Dokonaną zmianę treści

SIWZ Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej.

11. Zapytania do SIWZ wnoszone mogą być w jednej z form: pisemnie, faxem na nr (18 26 345 97

lub drogą elektroniczną na adres: przetargi@lipnicawielka.pl

12. Zamawiający oświadcza, że nie planuje zebrania Wykonawców.

13. Osobami upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami są:

a) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Grzegorz Kocur – codziennie w dni robocze

Poniedziałek - 8.30 – 16.30, Wtorek-Piątek 7.30 – 15.30, tel. 18 26 347 21 ,

b) w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Marzena Polaczek – codziennie w dni robocze

Poniedziałek - 8.30 – 16.30, Wtorek-Piątek 7.30 – 15.30 tel. 18 53 100 54.

Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Rozdział X.  Termin związania z ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej na 3 dni przed upływem terminu

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Z uwagi na dopuszczenie składania ofert częściowych przepisy rozdziału stosuje się odpowiednio.

Rozdział XI.  Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona w formie lub na druku:

„Formularz ofertowy” – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

3. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego

www.lipnicawielka.pl zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została

pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam są wyjaśnienia i zmiany do SIWZ.

Dokonane w ten sposób uzupełnienia staną się częścią SIWZ i będą dla Wykonawców wiążące.

4. Oferta winna zawierać:

1) Formularz ofertowy – wg załącznika nr 1,

2) Oświadczenia, składane - wg załącznika nr 2 oraz nr 3 do siwz

3) Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku polegania na zdolności lub sytuacji innych

podmiotów; należy załączyć oryginał (jeśli dotyczy),

mailto:przetargi@lipnicawielka.pl
http://www.lipnicawielka.pl/
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4) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy – w przypadku gdy

Wykonawca działa przez pełnomocników; należy załączyć oryginał lub kserokopię poświadczoną

przez notariusza (jeśli dotyczy),

5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument

ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;

należy załączyć oryginał lub kserokopię poświadczoną przez notariusza (jeśli dotyczy),

Uwaga: Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wraz z ofertą składa

pisemną informację/oświadczenie, w którym wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty

podatku.

Jeżeli wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, o

którym mowa powyżej – Wykonawca nie składa informacji/oświadczenia o zaistnieniu takiej

okoliczności.

5. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

6. Oferta musi być podpisana własnoręcznym podpisem przez Wykonawcę lub osobę/osoby

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

7. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim. Całość oferty powinna

być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

8. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie poprzez wyraźne przekreślenie

błędnego zapisu i umieszczenie obok niego poprawnej treści oraz opatrzone podpisem osoby/osób

upoważnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy.

9. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie

czytelnego zapisu o treści pieczątki, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby

oraz numer NIP.

10. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna, nie przedstawiała propozycji

alternatywnych i wariantowych.

11. Wykonawca składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące

tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych, jako „część

jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty”. Wszystkie strony „część jawna oferty” i jako „część

zastrzeżona oferty” muszą być ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących

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

Informację o zastrzeżeniu należy zamieścić również w Formularzu ofertowym.

12. Zmiana i wycofanie oferty:
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1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu

składania ofert,

2) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone

w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym, że opakowanie będzie dodatkowo oznaczone

określeniem „zmiana” lub „wycofanie”,

3) do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego, że

osoba/osoby podpisująca/ce zmianę lub wycofanie jest/są uprawniona/ne do reprezentowania

Wykonawcy.

13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

15. Oferta musi być zapakowana w nieprzeźroczystą kopertę, zabezpieczoną przed otwarciem,

zawierającą następujące oznaczenie:

Gmina Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518. Oferta w przetargu nieograniczonym na:

„Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek i

zawartości piaskownika w 2020 roku z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gm.

Lipnica Wielk” część …..

Nie otwierać przed: 13 stycznia 2020 r. , godz. 10:15.

16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej.

17. Z uwagi na dopuszczenie składania ofert częściowych przepisy rozdziału stosuje się odpowiednio.

Rozdział XII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie (opatrzonej napisami jak w Rozdziale XI niniejszej

specyfikacji) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. urzędzie gminy w Lipnicy Wielkiej, 34-483

Lipnica Wielka 518 – dziennik podawczy, pok. Nr 2 nie później niż do dnia

13 stycznia 2020 r., do godz. 10.00 .

2. Oferty złożone po terminie zostaną przez Zamawiającego niezwłocznie zwrócone.

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się

w siedzibie Zamawiającego tj. urzędzie gminy w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 518, pok.

Nr 10 (I piętro) w dniu 13 stycznia 2020 r. o godz. 10:15.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda: nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej:

www.lipnicawielka.pl informacje dotyczące:

a) kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

http://www.lipnicawielka.pl/
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c) ceny, czasu realizacji zamówienia, i warunków płatności zawartych w ofertach.

Rozdział XIII.  Opis sposobu obliczania ceny

1) Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaoferowane ceny powinny być

zaokrąglone według ogólnych zasad tj. jeśli trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub więcej zaokrągla

się „w górę”, w przeciwnym przypadku zaokrągla się „w dół”.

2) Zaoferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty, opłaty i zobowiązania związane

z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Stawka podatku VAT winna być określana zgodnie z

obowiązującymi przepisami

3) Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o indywidualną kalkulację, przy uwzględnieniu wymagań

zapisów niniejszej SIWZ oraz posiadaną wiedzę i doświadczenie w realizacji usług.

4) Cenę oferty należy podać jako cenę brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) w PLN cyfrowo i

słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

5) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości

cen.

6) Oferty, w których ceny podane będą w innej walucie niż PLN zostaną odrzucone.

7) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za rzeczywiście wykonaną usługę.

8) Z uwagi na dopuszczenie składania ofert częściowych przepisy rozdziału stosuje się  odpowiednio.

Rozdział XIV.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty

1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem

znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty:

1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.

1) Ocenie podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

Oferty będą oceniane wg poniższych kryteriów:

1. Cena oferty ( C ) – waga 60 %

2. Czas realizacji zamówienia (T) – waga 40 %

Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmie cenę oferty brutto

za całość zamówienia podaną w Formularzu ofertowym – dotyczącą tego zadania.

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w kryterium cena oferty to 60

punktów. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium, otrzyma

maksymalną ilość punktów, czyli 60 pkt. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania

kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru,

zastosowanego do obliczania punktowego:

Cn

----- x 100 x 60% = liczba punktów C

Cx

gdzie: Cn – najniższa zaoferowana cena
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Cx – cena zaoferowana w badanej ofercie

liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach

60% - procentowe znaczenie kryterium: cena oferty (waga 60%).

40 % - procentowe znaczenie kryterium: czas realizacji zamówienia (waga 40%)

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w kryterium „Czas realizacji

usługi” to 40 punktów.

Punkty w kryterium „Czas realizacji zamówienia” zostaną przydzielone wg poniższych zasad:

- zadeklarowanie przez Wykonawcę czasu realizacji usługi nie później niż jeden dzień roboczy,

licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego zlecenia wykonania usługi – 40 punktów,

- zadeklarowanie przez Wykonawcę czasu realizacji usługi nie później niż dwa dni robocze, licząc od

dnia złożenia przez Zamawiającego zlecenia wykonania usługi – 20 punktów

- zadeklarowanie przez Wykonawcę czasu realizacji usługi na trzy dni robocze, licząc od dnia

złożenia przez Zamawiającego zlecenia wykonania usługi – 0 punktów.

Uwaga: Maksymalny czas realizacji usługi nie może być dłuższy niż trzy dni robocze, licząc od dnia

złożenia przez Zamawiającego zlecenia wykonania usługi w formie faksu lub drogą elektroniczną.

W przypadku podania przez Wykonawcę czasu realizacji usługi dłuższego niż trzy dni robocze,

oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ.

2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, będącą sumą

punktów przyznanych w obu kryteriach.

3) Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4) Jeśli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert

przestawi taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert

wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający

wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez

Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować

cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5). W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących

treści złożonych ofert.

2. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu



17

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

4. Z uwagi na dopuszczenie składania ofert częściowych przepisy rozdziału stosuje się odpowiednio.

Rozdział XV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający niezwłocznie informuje 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

miejscem 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

w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub

funkcjonalności,

4) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Informacje, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1) i 4) Zamawiający umieści na stronie internetowej:

www.lipnicawielka.pl

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy

zobowiązany jest do:

1) przedłożenia umowy regulującej zasady współpracy Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, Wykonawców działających w formie spółki cywilnej – umowy spółki cywilnej

(jeśli dotyczy)

4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność

za wykonanie umowy.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego, 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 ustawy Pzp.

6. Z uwagi na dopuszczenie składania ofert częściowych przepisy rozdziału stosuje się odpowiednio.

Rozdział XVI Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

umowy.

Rozdział XVII Istotne warunki umowy

1. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na podstawie projektu umowy stanowiącej

załącznik nr 5.

http://www.lipnicawielka.pl/
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2. Po upływie terminu składania ofert, warunki umowy nie podlegają negocjacjom i złożenie oferty

jest równoznaczne z pełną ich akceptacją przez Wykonawcę. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapisów

projektu umowy Wykonawca może zgłosić w sposób zgodny z art. 38 ustawy Pzp.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty w następującym zakresie:

1) Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku:

a) wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń

zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i

istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których

nie można było przewidzieć i którym Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli zapobiec ani ich

przezwyciężyć i im przeciwdziałać,

b) działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub całości

zobowiązań wynikających z Umowy w terminie lub mogących negatywnie wpływać na jakość

wykonywanych prac,

2) Zmiana zakresu rzeczowego usługi może nastąpić w przypadku likwidacji lub rozwiązania firmy

Wykonawcy,

3) Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić w przypadku zmiany stawki

podatku od towarów i usług. W takim przypadku pozostałe do końca realizacji umowy wynagrodzenie

netto należne Wykonawcy zostanie przeliczone z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT,

4) Zmiany dotyczące podwykonawstwa w zakresie zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy,

Rozdział XVIII Podwykonawstwo  oraz powoływanie się na zasoby innych podmiotów

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie – w Formularzu ofertowym stanowiącym

załącznik nr 1 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom

oraz podania firm podwykonawców o ile są już znane.

3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego

realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art.

25a ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli

Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania

części zamówienia podwykonawcy.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym

niż podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o

udzielenie zamówienia.
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5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

Powoływanie się na zasoby innych podmiotów

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

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

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 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

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te

zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o

którym mowa w pkt. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 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 lub ekonomiczną, potwierdzające

spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6. 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 zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o

którym mowa w Rozdziale VI.

7. Z uwagi na dopuszczenie składania ofert częściowych przepisy rozdziału stosuje się odpowiednio.

Rozdział XIX Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1) Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania i

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art.141 ustawy pzp),

2) Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
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zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do

poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów (art. 23 ust. 2 ustawy Pzp);

3) Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt

ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja

prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

4) Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie pełnomocnika

przed zawarciem umowy do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców(art. 23

ust.4 ustawy Pzp).

Rozdział XX Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcy, a także innemu

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. 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.

Rozdział XIX Pozostałe postanowienia

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7

ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

6. Zamawiający nie wymaga i nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

7. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla

Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia stosuje

się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
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Wykaz załączników do SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków w postępowaniu
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Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do

tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – wzór umowy

Załącznik nr 6 – Fotografie przedstawiające punkt odbioru osadu


