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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

I. TRYB ZAMÓWIENIA -  PODSTAWA PRAWNA
1. Tryb udzielenia zamówienia – niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego  na  usługę  o  wartości  zamówienia  mniejszej  niż  kwoty  określone  w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-  Prawo
zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dalej ustawa Pzp;

2. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów
dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy,   w  postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 ze zm.);

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego
kursu  złotego  w  stosunku  do  euro   stanowiącego  podstawę  przeliczenia  wartości
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477); 

4. w sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo zamówień publicznych,  przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.),

5. ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.);

6. ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz.
1803 ze zm.);

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań    w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(Dz. U. z 2013r. poz. 122);

8. Rozporządzenie Ministra  Środowiska z  dnia 14 grudnia  2016 r.  w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego zużycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167);

9. Rozporządzenie Ministra  Środowiska z  dnia 15 grudnia  2017 r.  w sprawie poziomów
ograniczenia  składowania  masy   odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji
(Dz. U.   z 2017 r. poz. 2412);

10. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  grudnia   2014  r.  w  sprawie  katalogu
odpadów (Dz. U.   z 2014 r. poz. 1923);

11. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz.
799  ze  zm.);

12. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.  z 2018 r. poz. 992 ze zm.);
13. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000

ze zm.);
14. Rozporządzenie 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 ze
zm.); 

15. uchwała Nr  VII/163/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 24 sierpnia  2017 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bedlno;

16. uchwała  Nr  VII/164/2017 Rady Gminy Bedlno z  dnia  24 sierpnia  2017 r.  w sprawie
określenia  szczegółowego sposobu i  zakresu  świadczenia  usług  w zakresie  odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie
odpadami  komunalnymi;

17. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego.
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18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji (Dz. U. z 2017 r. poz. 19).

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.  Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  Zamawiającego:  „Odbiór  i  zagospodarowanie
odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  z  terenu  Gminy
Bedlno”.
2. Rodzaj zamówienia: usługa
3. Miejsce wykonania: gmina Bedlno
4. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze i zagospodarowaniu
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90600000-3 Usługi  sprzątania  oraz  sanitarne  na  obszarach  miejskich  lub

wiejskich oraz usługi powiązane
90511200-4 Usługi  gromadzenia  odpadów  pochodzących  z  gospodarstw

domowych
90511300-5 Usługi zbierania śmieci
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  oraz  ogólną  charakterystykę  gminy
w kontekście odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zawiera Załącznik nr 8
do SIWZ. 

Zamawiający zaleca by Wykonawca zapoznał się z wykazem dróg na terenie gminy
Belno  i  dokonał  wizji  terenowej,  gdyż  część  nieruchomości  zamieszkałych  jest
usytuowana w miejscach, do których w zależności od przewidzianego samochodu
dojazd może być utrudniony. 

III. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający  nie  dopuszcza  rozliczeń  w  walutach  obcych.  Rozliczenia  między
Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający  nie  przewiduje  zwrotu  kosztów  udziału  w  postępowaniu.  Wykonawca
poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zamawiający  uwzględniając  art.  24aa  ustawy  przewiduje,  że  w  przedmiotowym
postępowaniu  może  najpierw  dokonać  oceny  ofert,  a  następnie  zbadać  czy  wykonawca,
którego oferta  została oceniona najwyżej  w rankingu ofert,  nie  podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Wymagania,  o  których mowa w art.  29 ust.   3a  ustawy Pzp zawarto  w projekcie
umowy -  Załącznik nr 7 do SIWZ oraz opisie przedmotu zamówienia – Załącznik nr 8 do
SIWZ.
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IV. TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA:
Zamówienie będzie realizowane przez Wykonawcę w okresie:  od dnia 1 stycznia 2019 roku
do dnia 30 czerwca  2019 roku.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. kompetencji  lub  uprawnień do prowadzenia określonej  działalności  zawodowej,  o  ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Warunek spełni wykonawca, który:

a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  prowadzonego  przez  Wójta  Gminy
Bedlno,  zgodnie  z  wymogami  ustawy z  dnia  13  września  1996  r.   o  utrzymaniu
czystości i  porządku w gminach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
b) posiada  zezwolenie  na  transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach    lub wpis do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka
województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 w/w ustawy;
c)  posiada  wpis  do rejestru  zbierających zużyty sprzęt  elektryczny i  elektroniczny
prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
d) posiada zezwolenie na zbieranie  odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012
r.  o  odpadach   lub  wpis  do  rejestru  prowadzonego  przez  właściwego  marszałka
województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 w/w ustawy.

1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Warunek spełni wykonawca, który:

a)  ubezpieczony  jest  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej
działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  kwotę  nie   mniejszą  niż
300.000,00 zł.

1.3. zdolności technicznej  lub zawodowej;
Warunek spełni wykonawca, który:
a) będzie dysponował na czas realizacji zadania: 

• co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych;

• co  najmniej  2  samochodami  przystosowanymi  do  odbioru  selektywnie  zebranych
odpadów komunalnych;

• co  najmniej  1  pojazdem   do  odbierania  odpadów  komunalnych  bez  funkcji
kompaktującej;

• bazą  magazynowo  –  transportową  usytuowaną  na  terenie  Gminy  Bedlno  lub  w
odległości  nie  większej  niż  60  km  od  granic  tej  gminy  spełniającą  wymagania
stosownych przepisów wykonawczych ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach;

b) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum
jedną  usługę  polegającą  na  odbiorze  odpadów  komunalnych  zmieszanych  i  zebranych
selektywnie  (z  nieruchomości  zamieszkałych  lub  z   nieruchomości  zamieszkałych  i
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niezamieszkałych) w ilości łącznej odpadów nie  mniejszej niż  600,00 Mg oraz o wartości
nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto.

2. Powoływanie się na zasoby innych podmiotów
2.1. Wykonawca może  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. 
2.2. 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.
2.3. 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 bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy Pzp.
2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej 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.
2.6.   Jeżeli  zdolności  techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu,  o  którym  mowa  w  pkt.  2.1,  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
spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
4. Zamawiający nie określa  warunku udziału w postępowaniu w zakresie  grup społecznie
marginalizowanych.
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych  zdolności,  jeżeli  zaangażowanie  zasobów  technicznych  lub  zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia. 
6. Opisane  warunki  udziału  w  postępowaniu   mają  na  celu  weryfikowanie  zdolności
wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
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VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy
Pzp.
2. Z postępowania wyklucza się także Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,  art. 24
ust. 5 pkt  5, art. 24 ust. 5 pkt  6 i art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp:

a)  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie  art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.
1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) 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 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);
b) 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; 
c)  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  art. 24 ust. 5 pkt  5 ustawy Pzp;
d)  który  naruszył  obowiązki  dotyczące  płatności  podatków,  opłat  lub  składek  na
ubezpieczenia społeczne lub  zdrowotne,  co zamawiający jest  w stanie  wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

VII.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU   ORAZ  BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
1.1.  Wykonawcy  winni  przedłożyć  z  ofertą   (załącznik  nr  1  do  SIWZ)  następujące
dokumenty:
1) Oświadczenie dotyczące  spełniania  warunków udziału postępowaniu - wzór oświadczenia
stanowi  załącznik  nr  2  do  SIWZ  i   Oświadczenie  dotyczące  przesłanek  wykluczenia  z
postępowania - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

a) 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 oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.1. ppkt 1.
b)  W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  wykonawców,
oświadczenia,  o  których   mowa w pkt  1.1.  ppkt  1,  składa  każdy z  wykonawców
wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.  Dokumenty  te  potwierdzają  spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w
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którym  każdy  z  wykonawców  wykazuje  spełnianie  warunków  udziału  w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
c)  Jeżeli  wykonawca  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z  udziału  w  postępowaniu  zamieszcza  informacje  o  podwykonawcach
w oświadczeniach,  o którym mowa w pkt 1.1. ppkt 1.

2) Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do ....
stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  o  zwalczaniu
nieuczciwej  konkurencji  i  jako  takie  nie  mogą  być  udostępniane  innym  uczestnikom
postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez  wykonawcę zobowiązany jest on
wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego
oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp). 
3)  Pełnomocnictwo ( jeżeli dotyczy).
4)   Zobowiązanie  innych  podmiotów do  oddania  wykonawcy do dyspozycji  zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia (art.  22a ust.2 ustawy Pzp) – jeżeli dotyczy dołączamy do
oferty.

2.  Wykonawca w terminie  3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o  której  mowa  w  art.  86  ust.  5  ustawy  Pzp,  przekaże  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.  Powyższe należy złożyć wg. wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

3.  Wykaz dokumentów i  oświadczeń,  które Wykonawca składa w postępowaniu,   na
wezwanie  Zamawiającego  w  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z
postępowania o udzielenie zamówienia. 
3.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14  i  21 ustawy Pzp oraz,  odnośnie  skazania  za  wykroczenie  na  karę  aresztu,  w zakresie
określonym  przez  zamawiającego  na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt  5  i  6  ustawy  Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.2.  Zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzającego,  że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed  upływem  terminu  składania  ofert,   lub  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3.3. Zaświadczenie  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń
Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  albo  innego  dokumentu
potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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
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rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji
właściwego organu;
3.4. Odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
3.5. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 716).
4.  Wykaz dokumentów i  oświadczeń,  które Wykonawca składa w postępowaniu,   na
wezwanie  Zamawiającego  w  celu   potwierdzenia  spełnienia   warunków  udziału  w
postępowaniu.
4.1. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od  właścicieli  nieruchomości  prowadzonego  przez  Wójta  Gminy  Bedlno,  zgodnie  z
wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach,
w  zakresie  objętym  przedmiotem  zamówienia  -  na  potwierdzenie  spełniania  warunku
opisanego w Dz.V pkt.1.1. lit. a) SIWZ;
4.2. Zezwolenie   na   transport  odpadów zgodnie  z  ustawą  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o
odpadach    lub wpis do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, o
którym mowa w art. 49 ust. 1 w/w ustawy  - na potwierdzenie spełniania warunku opisanego
w Dz.V pkt.1.1. lit. b) SIWZ;
4.3.  Wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego
przez  Głównego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  -  na  potwierdzenie  spełniania  warunku
opisanego w Dz.V pkt.1.1. lit. c) SIWZ;
4.4. Zezwolenie  na  zbieranie   odpadów  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o
odpadach    lub wpis do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, o
którym mowa w art. 49 ust. 1 w/w ustawy  - na potwierdzenie spełniania warunku opisanego
w Dz.V pkt.1.1. lit. d) SIWZ;
4.5. 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  kwotę  min.  300.000,00  zł   -  na  potwierdzenie
spełniania warunku opisanego w Dz.V pkt.1.2. lit. a) SIWZ;
Jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  Wykonawca  nie  może  złożyć  wymaganych  przez
Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 4.5. Zamawiający  dopuszcza złożenie
przez  wykonawcę innych  dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.
4.6. Wykaz  narzędzi,  wyposażenia  zakładu  lub  urządzeń  technicznych  dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami  (wg załącznika nr 5 do SIWZ)- na potwierdzenie spełniania
warunku opisanego w Dz.V pkt. 1.3.  lit. a) SIWZ;
4.7. Wykaz wykonanych usług, 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, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi  zostały wykonane
lub są wykonywane należycie  (wg załącznika nr 4 do SIWZ).    Dowodami są:  referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego  usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny  o  obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal  wykonywanych  referencje  bądź  inne  dokumenty  potwierdzające  ich  należyte
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wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert   -  na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w Dz.V pkt. 1.3. b) SIWZ.

Jeżeli załączony wykaz wykonanych usług będzie potwierdzać ich wysokość w walucie
innej  niż  PLN,  Wykonawca  powinien  dokonać  przeliczenia  na  PLN wg  średniego
kursu  NBP z  dnia,  w  którym  ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane.  W
przypadku,  gdy  w  przedstawionym  wykazie  wskazane  zostaną  przez  Wykonawcę
wartości  w walucie  innej,  niż  PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg
kursu  średniego  NBP  na  dzień,  w  którym  ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało
opublikowane.

5.  Postanowienia  dotyczące  składania  dokumentów  przez  Wykonawców  mających
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
5.1. Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Dz. VII:
1) pkt 3.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru,  inny  równoważny  dokument  wydany  przez  właściwy  organ  sądowy  lub
administracyjny  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub
miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której  dotyczy  informacja  albo  dokument,  w  zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp – dokument
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2)  pkt  3.2.,  3.3.,  3.4.  –  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 - dokument  wystawiony nie
wcześniej niż 3  miesiące  przed upływem terminu składania ofert;
b)  nie  otwarto  jego likwidacji  ani  nie  ogłoszono upadłości  –  dokument   wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.2. 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  5.1.,  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  –  wystawionych  nie  wcześniej  niż  w  terminach
określonych w pkt  5.1. 
5.3. 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.
5.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby  mającej  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  której
dotyczy dokument wskazany w Dz.VII pkt. 3.1., składa dokument, o którym mowa w Dz.VII
pkt 5.1.  ppkt.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust.5 pkt 6 ustawy Pzp.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
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osoby złożonym przed  notariuszem lub  przed  organem sądowym,  administracyjnym albo
organem samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  właściwym  ze  względu  na  miejsce
zamieszkania  tej  osoby  -  wystawionych  nie  wcześniej  niż  w  terminach  określonych
w pkt. 5.1.

6. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia  (konsorcjum /  spółka  cywilna),  musi  ona spełniać  następujące  warunki:
6.1. Oferta  winna  być  podpisana  przez  ustanowionego  pełnomocnika  do  reprezentowania
w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
6.2. Stosowne pełnomocnictwo  wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego  z  wykonawców  występujących  wspólnie  –  należy  załączyć  do  oferty.
Pełnomocnictwo  należy  złożyć  w  formie  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii.
6.3. Wszelka  korespondencja  prowadzona  będzie  z  pełnomocnikiem.  
6.4. Wykonawcy, o których mowa w pkt. 6.1. składają wspólnie ofertę przy czym: 
a) oświadczenia lub dokumenty wskazane w Dz.VII pkt. 4.1.-4.7. powinny zostać złożone w
taki sposób aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu wykonawcy spełniają łącznie
(tzn. składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie),
b) oświadczenia lub dokumenty wskazane w Dz.VII pkt. 3.1.-3.4. muszą być złożone osobno
przez każdego z wykonawców.

6.5. W przypadku  dokonania  wyboru  oferty  wykonawcy  występującego  wspólnie,  przed
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne, przedłożona zostanie umowa
regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta
umowa  wykonawców  nie  może  być  krótszy  od  terminu  określonego  na  wykonanie
zamówienia.

7.  Postanowienia  dotyczące  składanych  dokumentów,  oświadczeń.  
7.1.  Dokumenty lub oświadczenia,  w niniejszym postępowaniu składane są w oryginale lub
kopii  poświadczonej  za zgodność z oryginałem. P  oświadczenie za zgodność z oryginałem
następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci
papierowej, własnoręcznym podpisem.   
7.2. Oferta,  wszystkie  wymagane  załączniki,  składane  dokumenty  oraz  oświadczenia
podpisane  przez  upoważnionego  przedstawiciela  wykonawcy  wymagają  załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
7.3. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski.
7.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów lub oświadczeń  wyłącznie wtedy, gdy złożona  kopia jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
7.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku  podmiotów,  o  których  mowa  w pkt.  7.6.,  kopie  dokumentów  lub  oświadczeń
dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem
przez te podmioty.
7.6. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22a ustawy
Pzp polega na zasobach innych podmiotów w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował
niezbędnymi zasobami  innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty dołącza zobowiązanie/dokumenty
potwierdzające  udostępnienie  zasobów  przez  inne  podmioty,   z  których  bezspornie  i
jednoznacznie wynika w szczególności:
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– zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
– sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy

wykonywaniu zamówienia publicznego,
– zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego,
– czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków

udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.

7.7. 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 okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
7.8. 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, spełniają warunki udziału w postępowaniu
lub  kryteria  selekcji,  a  jeżeli  zachodzą  uzasadnione  podstawy  do  uznania,  że  złożone
uprzednio  oświadczenia  lub  dokumenty  nie  są  już  aktualne,  do  złożenia  aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.

8.1.  Wykonawca  nie  jest  obowiązany  do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu  ustawy z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji  działalności  podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i
1669). 
8.2.  Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty  będące w posiadaniu
Zamawiającego,  potwierdzające okoliczności,  o których mowa w art.  25 ust.  1 pkt  1 i  3,
zaleca się wskazanie w ofercie informacji czy Zamawiający jest w posiadaniu oświadczeń lub
dokumentów  dotyczących  Wykonawcy  (z  podaniem  numeru  i  nazwy  postępowania
Zamawiającego,  w którym powyższe  dokumenty  zostały  złożone)  lub   wskazania  nazwy
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji  działalności  podmiotów  realizujących  zadania
publiczne  (ze  wskazaniem  adresu  internetowego,  wydającego  urzędu  lub  organu,  z
dokładnymi danymi referencyjnymi dokumentacji). 

VIII.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A  TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  POROZUMIENIA  SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający, a także Wykonawcy
przekazują pisemnie.
2.  Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące  wszelkich
wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia  oferty, kierując swoje
zapytanie na piśmie.  Zapytania mogą być składane także  faksem, drogą elektroniczną na
adres e-mail:  ug@bedlno.pl,  jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia,
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wnioski, zawiadomienia oraz informację faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na
żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
Korespondencja  przesłana  za  pomocą  faksu  lub  e-maila  po   godzinach  urzędowania,
tj.  poniedziałek  –  piątek  7:30  –15:30  zostanie  zarejestrowana  w  następnym  dniu  pracy
Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.
3. Adres  Zamawiającego:  Gmina  Bedlno,  Bedlno  24,  99-311  Bedlno.  numer   faksu
Zamawiającego: (0-24) 282 17 50, adres e-mail: ug@bedlno.pl
4. Zgodnie z zapisami art. 38  ustawy Pzp  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Treść  wyjaśnienia  zostanie  jednocześnie  przekazana wszystkim wykonawcom,   którym
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania,
oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. 
6. W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  treścią  niniejszej  SIWZ,  a  treścią  udzielonych
odpowiedzi,  jako  obowiązującą  należy  przyjąć  treść  pisma  zawierającego   późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
7.  W toku  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy pisemnych   wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty. 
8.  Osobą  uprawnioną  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami  jest:   Anna  Łąpieś,
nr telefonu/fax.: (0-24) 282 17 61/ (0-24) 282 17 50, adres e-mail: ug@bedlno.pl

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE   WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
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, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3.  Przedłużenie  terminu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym
przedłużeniem okresu  ważności  wadium  albo,  jeżeli  nie  jest  to  możliwe,  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. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych
w niniejszej SIWZ.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, złożyć pod rygorem nieważności, w formie
pisemnej.
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie
formularzy  przekazanych  przez  Zamawiającego.  Dopuszcza  się  w  ofercie  złożenie
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załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne w
treści   z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. 
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z
ich tłumaczeniem na język polski.
5.  Wykonawca  ponosi  wszystkie  koszty  związane  z  przygotowaniem i  złożeniem oferty,
niezależnie od  wyniku postępowania.
6. Ofertę należy złożyć na (lub według wzoru) druku „Oferta” – załącznik nr 1 do SIWZ.
Wykonawcy  nie  wolno  dokonywać  żadnych  zmian  merytorycznych  we  wzorze  druku
„Oferta” opracowanego przez Zamawiającego. 
7. Oferta  i  załączniki  do  oferty (oświadczenia  i  dokumenty)  muszą  być  podpisane  przez
osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań
w  wysokości  odpowiadającej  cenie  oferty.  Jeśli  dokument  przedstawiony  jest  w  postaci
kserokopii  –  poświadczenie,  oprócz  adnotacji:  „za  zgodność  z  oryginałem”,  musi  być
opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na
zewnątrz.
8. Zaleca się aby każda kartka oferty wraz ze wszystkimi załącznikami była ponumerowana i
parafowana przez osobę podpisującą ofertę oraz aby kartki zostały trwale spięte. Natomiast
wszystkie  miejsca,  w  których  Wykonawca  naniósł  zmiany  muszą  być  parafowane  przez
osobę/y podpisującą/e ofertę.
9. Zamawiający informuje,  iż  zgodnie  z  art.  8  w zw.  z  art.  96 ust.  3  ustawy Pzp oferty
składane  w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od
chwili ich    otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów    o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł,
że  nie  mogą  one  być  udostępniane  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.
86 ust. 4 ustawy Pzp.
10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
11. Zastrzeżenie  informacji,  które  nie  stanowią  tajemnicy przedsiębiorstwa  w rozumieniu
ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  będzie  traktowane  jako  bezskuteczne  i
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich
odtajnieniem.
12. Opakowanie i adresowanie oferty.
12.1. Ofertę  należy  złożyć  w  jednej  zamkniętej  kopercie,  zapieczętowanej  w  sposób
gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert. 
12.2.  Oferta  powinna  być  umieszczona  w  zamkniętej,  oznakowanej  kopercie  w  sposób
następujący:

NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES:

ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno

OFERTA w przetargu nieograniczonym na :
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno”.
nie otwierać przed: dniem 6 grudnia 2018 r., godzina 9:15
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Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej, Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie do siedziby Zamawiającego bądź
przedwczesne, przypadkowe otwarcie.

13. Wycofanie oferty lub jej zmiany:
13.1. Wykonawca może,  przed upływem terminu do składania ofert  zmienić lub wycofać
ofertę.
13.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany oferty musi być złożone według takich samych
wymagań, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem „ZMIANA
OFERTY”.
13.3. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone również według takich samych
wymagań,  jak  składana  oferta,  odpowiednio  oznakowana  dodatkowo  dopiskiem
„WYCOFANIE OFERTY”.
13.4. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE OFERTY” będą otwierane w pierwszej
kolejności  i  po stwierdzeniu poprawności  postępowania Wykonawcy,  koperty ofert   które
zostały wycofane nie będą otwierane.
13.5. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu
oferty  Wykonawcy,  który  wprowadził  zmiany  i  po  stwierdzeniu  poprawności  procedury
dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

XII. MIEJSCE ORAZ  TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego tj.  w Urzędzie Gminy w Bedlnie,
w sekretariacie w terminie do dnia 6 grudnia 2018 roku do godziny 9:00. 
2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej
złożenia oraz numerem, jakim oferta została oznakowana.
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie.

XIII. MIEJSCE ORAZ  TERMIN OTWARCIA OFERT:
1. Oferty zostaną otwarte w  siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Bedlnie,
w dniu  6 grudnia 2018 roku  o godz. 9:15, w sali konferencyjnej.

            2. Wykonawcy  mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający  podaje  nazwę (firmy) oraz adresy wykonawców, a
także  informacje  dotyczące  ceny,   czasu  realizacji  zamówienia  i  warunków  płatności
zawartych w ofertach.
5.  Informacje, o których mowa w zdaniach poprzednich Zamawiający przekaże niezwłocznie
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca w ofercie podaje cenę  ryczałtową:
a) za jeden miesiąc świadczenia usługi,
b) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w wymienionym zakresie,
w sposób wskazany w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Cena musi być podana w PLN (złotych polskich) cyfrowo i słownie,  z wyodrębnieniem
należnego podatku VAT – jeżeli występuje – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku wątpliwości, decydujące znaczenie będzie miała cena podana słownie.
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3. Wykonawca zobowiązany jest  do obliczenia ceny oferty biorąc pod uwagę wymagania
SIWZ,  w  szczególności  opisu  przedmiotu  zamówienia  (Załącznik  nr  8  do  SIWZ)  oraz
projektu umowy.
Wykonawca uwzględni m.in.:
a) ilość odbieranych odpadów w poprzednich miesiącach,
b) możliwość wzrostu ilości odbieranych odpadów,
c)  możliwość  wzrostu  ilości  obsługiwanych  budynków  oraz  tym  samym  wzrost  liczby
mieszkańców,
d) wymagania co do częstotliwości i sposobu odbierania odpadów,
e) osiągnięcie poziomów odzysku/recyklingu,
f) dostarczenie niezbędnych pojemników i worków,
g)   zorganizowanie,  uruchomienie,  prowadzenie  i  obsługę  co  najmniej  jednego  Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Cena ofertowa powinna również  zawierać wszelkie inne koszty nieujęte w dokumentacji, bez
których nie jest możliwe wykonanie zamówienia.
4.  Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
5. Wykonawcy, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert są zobowiązani do
przestrzegania  zasad  uczciwej  konkurencji  z  zastrzeżeniem,  iż  cena  oferty  nie  może  być
rażąco niska w stosunku do przedmiotu zmówienia. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco
niską ceną jest jej odrzucenie – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt.4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy
Pzp.

XV.  OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ
PRZY  WYBORZE  OFERTY,  WRAZ  Z  PODANIEM  WAG  TYCH  KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących
kryteriów oceny ofert:
Nazwa kryterium i znaczenie  kryterium (w %): 
1) Cena brutto oferty - waga kryterium 60 %  - (maksymalnie można uzyskać 60 pkt)
2) Termin płatności faktury - waga kryterium 20%  - (maksymalnie można uzyskać 20 pkt)
3) Kryterium środowiskowe - waga kryterium 20% (maksymalnie można uzyskać 20 pkt).

1.1.  Punkty za kryterium 1 „Cena brutto oferty” zostaną obliczone według wzoru:

Cena  brutto oferty najtańszej
----------------------------------------- x 60% x 100 = liczba punktów  
Cena  brutto oferty badanej

100 –wskaźnik stały
Wynik powyższego działania zostanie podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1.2.  Punkty za kryterium 2 „Termin płatności faktury”.

Termin  płatności  faktury  zaoferowany  przez  Wykonawcę   nie  może  być  krótszy  niż
14 dni  i dłuższy niż 30 dni  (od daty  złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury).    W  przypadku  gdy  wykonawca  nie  poda  żadnego  terminu  płatności  faktury,
to Zamawiający odrzuci ofertę.
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Punkty za „Termin płatności faktury” będą przyznane według zasad:
-  zaoferowany termin płatności faktury 14 dni - 0,00 punktów,
-  zaoferowany termin płatności faktury od 15 do 29  dni – 10,00 punktów, 
-  zaoferowany termin płatności faktury  30 dni –  20,00 punktów.

1.3.  Kryterium 3 - “Kryterium środowiskowe” przeprowadzanie akcji promującej selektywną
zbiórkę  odpadów komunalnych  w  placówkach oświatowych na terenie  gminy Bedlno w
terminie  do dnia 30 czerwca  2019 roku. 
Punkty za “Kryterium środowiskowe” będą przyznane według zasad:
- 0 akcji - 0,00 punktów,
- od 1 do 3 akcji   – 10,00 punków, 
- od 4 akcji   –  20,00 punktów.
Jedna akacja oznacza: co najmniej 1 godzinę zajęć lekcyjnych z zakresu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w jednej z  placówek oświatowych na terenie Gminy Bedlno. Terminy
zajęć  Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i dyrektorem każdej placówki. Wykonawca w
celu  potwierdzenia  przeprowadzenia   akcji   przedłoży  Zamawiającemu  stosowne
oświadczenia poświadczone przez właściwych  dyrektorów  szkół lub inne osoby z kadry
nauczycielskiej danej szkoły.
Wykonawca  zobowiązany  jest  w  druku  oferty  zaznaczyć  oferowaną   ilości  akcji.
W  przypadku  gdy  wykonawca  nie  wybierze  żadnej  opcji  lub  zaznaczy  2  opcje  to
Zamawiający odrzuci ofertę.
2.  Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
3.  Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta,  która uzyska największą sumę punktów w
danych kryteriach  (kryterium 1 + kryterium 2 +  kryterium 3 =  punktacja).
4. Zamawiający  udzieli  zamówienia  wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako
najkorzystniejsza.
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli
oferty  w  postępowaniu,  a  także  zamieści  te  informacje  na  własnej  stronie  internetowej:
http://ugbedlno.bip.org.pl
6. Zamawiający zawiadomi wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy,
po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy
Ppz).

XVI.  INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane  drogą elektroniczną lub w terminie nie krótszym niż 10
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – jeżeli  zostało
przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została
złożona tylko jedna oferta.
3. Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  uchyla  się  od  zawarcia  umowy w
sprawie zamówienia publicznego,  Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp może
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wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert  bez  przeprowadzenia  ich
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o
których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
5. W  przypadku  dokonania  wyboru  oferty  wykonawcy  występującego  wspólnie,  przed
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne, przedłożona zostanie umowa
regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta
umowa  wykonawców  nie  może  być  krótszy  od  terminu  określonego  na  wykonanie
zamówienia.

XVII.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. ISTOTNE WARUNKI UMOWY. 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz danych zawartych w ofercie.
 
2. Postanowienia  umowy  zawarto  we  wzorze  umowy,  który  stanowi  załącznik  numer:
załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
3. Zakazuje  się  zmian  istotnych  postanowień  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
1) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a)  konieczność  zmiany umowy spowodowana jest  okolicznościami,  których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b)  wartość  zmiany  nie  przekracza  50%  wartości  zamówienia  określonej  pierwotnie
w umowie,
2) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy wykonawca
w  wyniku  połączenia,  podziału,  przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji  lub  nabycia
dotychczasowego  wykonawcy  lub  jego  przedsiębiorstwa,  o  ile  nowy wykonawca  spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
3)   łączna  wartość  zmian  jest  mniejsza  niż  kwoty określone  w przepisach  wydanych  na
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie.
4.  Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
1)   zmienia  ogólny charakter  umowy,  w stosunku do charakteru  umowy  w pierwotnym
brzmieniu;
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy  i zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
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a)  zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub
przyjęto by oferty innej treści,
b)  zmiana  narusza  równowagę  ekonomiczną  umowy  na  korzyść  wykonawcy  w  sposób
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
c)  zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i  zobowiązań wynikający z
umowy,
d)  polega  na  zastąpieniu  wykonawcy,  któremu zamawiający udzielił  zamówienia,  nowym
wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w umowie lub ustawie Pzp.

XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1.  Każdemu 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 ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale
VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

XX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej
„RODO”, informuje się, że:

 Administratorem danych osobowych jest Gmina Bedlno Urząd Gminy Bedlno, Bedlno 24,
99-311 Bedlno, tel. 24 282 14 20, 24 282 17 70)

 Funkcję  Inspektora  Ochrony  Danych  od  1  lipca  2018r.  pełni  Kamila  Czubińska  
-  Centrum  Obsługi  Prawnej  Iurista  Sp.  z  o.o.  Sp.k.,  ul.  Narutowicza  39  lok.  217,  
99-300 Kutno, tel. 730-725-000, e-mail iod.iurista@op.pl 

 Dane osobowe przetwarzane są na postawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO - w celu związanym z
prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „Odbiór
i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości
zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Bedlno”  prowadzonym  w  trybie  przetargu
nieograniczonego.

 Odbiorcami  danych osobowych będą osoby lub podmioty,  którym udostępniona zostanie
dokumentacja  postępowania  w  oparciu  o  art.  8  i  96  ust.  3  Ustawy  Prawo  zamówień
publicznych z dnia 29-01-2004r.

 Dane osobowe od momentu  pozyskania  będą  przechowywane  przez okres  wynikający z
regulacji  prawnych – art.  97 ust.  1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z  dnia  29-01-
2004r., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy.

 Osoby,  których  dane  dotyczą  mają  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych  oraz
możliwość  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przeniesienia danych do innego administratora. 
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 Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki nr 2, 00-193 Warszawa.

 W  odniesieniu  do  Państwa  danych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany.

 Obowiązek  podania  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym  określonym  w
przepisach  Ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia  29-01-2004r.  związanym  z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29-01-2004r.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
Załącznik nr 1 –  formularz oferty, 
Załącznik nr 2 –oświadczenie dotyczące  spełniania warunków udziału w  postępowaniu,
Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 
Załącznik nr 4 –  wykaz  wykonanych usług,
Załącznik nr 5 –  wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych,
Załącznik  nr  6  –  oświadczenie  o  przynależności/braku  przynależności  do  grupy
kapitałowej,
Załącznik nr 7 –  projekt umowy,
Załącznik nr 8 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 9 – projekt umowy: Powierzenia przetwarzania danych osobowych
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