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1. Nazwa i adres Zamawiającego
Spółka Komunalna
Skawa Jordanów Sp. z o.o.
34-234 Osielec 749
Strona www: https://www.skawajordanow.pl/
E-mail: osielecsk@wp.pl
Telefon: +48 18 534 20 21
REGON: 120561352
NIP: 5521665064

2. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień
publicznych.
3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwana dalej ustawa Pzp.
1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz.
1126), zwane dalej Rozporządzeniem, zmienione Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i
Technologii z dnia 16.10.2018 r. (Dz. U. z 17.10.2018 r. poz. 193)
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z
2017 poz. 2477).
3. Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 915 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., poz. 331 z późn. zm.)
oraz Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1634)
5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2010 nr 48 poz. 280) oraz Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 poz. 1992)
6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. z 2010, nr 41, poz. 238) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z
2017, poz. 47)
7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016, poz. 1128).

3. Opis przedmiotu zamówienia
1.
2.

Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na
odpady komunalne.
Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady komunalne:
a) Pojemniki ocynkowane cylindryczne o poj. 110 litrów spełniające normę PN-EN 840-1 - 10 szt.
b) Kontenery z tworzywa 1100 litrów spełniające normę PN-EN 840-1 - 10 szt.
c) Kontenery otwarte KP-7 - 3 szt.
d) Kontenery otwarte KP-18 - 2 szt.
e) Kontenery zamknięte KP-7 - 7 szt.
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3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Poniżej wymieniono parametry techniczne pojemników i
kontenerów:
I. Pojemniki:
1) Pojemnik ocynkowany cylindryczny o poj. 110 litrów spełniający normę PN-EN 840-1 - 10 szt.
2) Kontener z tworzywa 1100 litrów spełniający normę PN-EN 840-1 - 10 szt.
II. Kontenery
1) Kontener otwarty KP-7 - 3 szt.
a) Wersja uniwersalna - załadunek systemami hakowymi i bramowymi.
b) Wymiary wewnętrzne: długość min. 3500mm x szerokość min. 1650 x wysokość
min.1100mm.
c) Zaczep haka min. fi35 na wysokości 1200mm (standard WUKO). Rozstaw zewnętrzny płóz
1020mm.
d) Zaczepy boczne do samochodów z załadunkiem bramowym zapewniające zgodność z DIN
30720-1.
e) Kontenery są wykonane z blach: dno 3mm, boki 2,5mm.
f)
Wręgi boczne kontenera wykonana z ceownika Z/G 50x80x50x3 w ilości min. 3szt.
g) Wieniec górny z kształtownika zamkniętego o wym. min. 100x50mm w ściance min.3mm.
h) Przejście z podłogi w ściany boczne gięte na półokrągło po promieniu min.150mm.
i)
Z tyłu drzwi otwierane na boki.
j)
KP-7 pojedynczy rygiel.
k) Płozy wykonane z ceownika G/W 160mm (hutniczy) z pionowymi wzmocnieniami w części
środkowej z blachy min. 4mm.
l)
Dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami. Maksymalny odstęp między
wzmocnieniami 400mm. Grubość wzmocnień min. 3mm
m) Wszystkie elementy ruchome (tulejki) oraz rolki wyposażone są w smarowniczki.
n) Rolki o średnicy min. 159mm i szerokości 200mm.
o) Haczyki do siatki/plandeki po całym obwodzie kontenera
p) Ładowność: min. 10.000kg
q) Kolor według palety RAL do uzgodnienia.
r) Przed lakierowaniem kontener musi być oczyszczony mechanicznie a następnie jest
odtłuszczany chemicznie lub piaskowany /śrutowany/.
s) Lakier nakładany dwukrotnie (podkład + nawierzchnia) o grubości na sucho min. 140
mikronów.
2) Kontenery otwarte KP-18 - 2 szt.
a) Załadunek systemami hakowymi.
b) Hak na wysokości 1200mm (standard WUKO).
c) Rozstaw zewnętrzny płóz 1020mm.
d) Kontenery wykonane z blach: dno min.3mm, boki min.2,5mm.
e) Konstrukcja nośna kontenera wykonana z ceowników Z/G 50x80x50x3
f)
Przejście z podłogi w ściany boczne jest gięte na półokrągło po promieniu min. 160mm.
g) Z tyłu drzwi otwierane na boki. Drzwi mają być wyposażone w zamknięcie ściągające.
h) Płozy wykonane z ceownika G/W UPN160 (hutniczy).
i)
Dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami.
j)
Wszystkie elementy ruchome (tulejki) oraz rolki wyposażone są w smarowniczki.
k) Rolki o średnicy min.159mm, szerokości 300mm i grubości ścianki min. 5mm
l)
Haczyki do siatki/plandeki po całym obwodzie kontenera.
m) Ładowność: min. 10.000kg
n) Wymiary wewnętrzne min. (dł.x szer.x wys.): 3800x2200x2150mm
o) Kolor według palety RAL do uzgodnienia.
p) Przed lakierowaniem kontener musi być oczyszczony mechanicznie a następnie jest
odtłuszczany chemicznie lub piaskowany /śrutowany/.
q) Lakier nakładany dwukrotnie (podkład + nawierzchnia) o grubości na sucho min. 140
mikronów.
3) Kontenery zamknięte KP-7 - 7 szt.
a) Wersja uniwersalna - załadunek systemami hakowymi i bramowymi.
b) Hak na wysokości 1200mm (standard WUKO). Rozstaw zewnętrzny płóz 1020mm.
c) Zaczepy boczne do samochodów z załadunkiem bramowym (DIN 30720-1).
d) Kontenery są wykonane z blach: dno min. 3mm, boki min. 2mm.
e) Boki kontenera przetłaczane min. dwukrotnie w poziomie na całej długości.
f)
6 otworów wrzutowych wyposażonych w przetłoczone klapy z ogranicznikami otwarcia.
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

III.

Z tyłu klapa uchylna do góry na całej wysokości kontenera.
Płozy wykonane z ceownika Z/G 160mm w ściance min.6mm.
Wszystkie elementy ruchome (tulejki) oraz rolki wyposażone są w smarowniczki.
Rolki o średnicy 160mm i długości 200mm i grubości ścianki min. 5mm
Ładowność: min. 5.000kg
Kolor według palety RAL do uzgodnienia.
Przed lakierowaniem kontener musi być oczyszczony mechanicznie a następnie jest
odtłuszczany chemicznie lub piaskowany /śrutowany/.
Lakier nakładany dwukrotnie (podkład + nawierzchnia) o grubości na sucho min. 140
mikronów.

Pozostałe wymagania Zamawiającego:

a) Dostawa zrealizowana w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Miejscem dostawy przedmiotu
zamówienia jest miejscowość 34-232 Łętownia w gminie Jordanów. Dostawa winna być
zrealizowana w godzinach od 8.00. do 16.00. w dniach pracy Zamawiającego, dostawa może
odbyć się tylko w tym czasie. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemny protokół odbioru
przedmiotu zamówienia. Koszty dostawy do Zamawiającego obciążają Wykonawcę. Do czasu
odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw
związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
b) Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu przekazania przedmiotu zamówienia komplet
niezbędnych dokumentów wymaganych prawem w języku polskim, o których mowa niżej:
 książeczkę gwarancyjną lub kartę gwarancyjną na każdy kontener/ pojemnik,
 instrukcję eksploatacji i konserwacji kontenerów/ pojemników (instrukcja obsługi,
charakterystyka techniczna urządzenia, instrukcja BHP, instrukcja konserwacji i napraw),
 deklarację zgodności dla urządzeń wg ISO/IEC 17050-1,
c) Minimalny, wymagany okres gwarancji 48 m-cy na każdy kontener/ pojemnik. W przypadku
niepodjęcia naprawy w terminie 7 dni, Zamawiający ma prawo usunąć awarię, a kosztami naprawy
obciążyć Wykonawcę.
Symbol dostaw i usług, zgodnie z CPV:
34928480-6

IV.

4.

Oferty częściowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5.

Zamówienia na dodatkowe dostawy

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia
podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy.

6.

Informacja o ofercie wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.

Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia – 14 dni od dnia podpisania umowy.

8.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
8.1.1. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1
Pzp (pkt 8.4. i 8.5. SIWZ);
8.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
5
Dostawa fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady komunalne

Oznaczenie sprawy: ZP.02/2019
8.2. Warunki udziału w postępowaniu.
8.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, dotyczące:

b)
c)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
zdolności technicznej lub zawodowej



określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

a)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
8.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8.2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.

8.2.2.

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 8.2.1. lit. a)
SIWZ dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
8.3.2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 8.2.1. lit. b)
SIWZ w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
8.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa
w pkt 8.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej 3 dostawy zbliżone
przedmiotem do przedmiotu zamówienia tj. 3 dostawy kontenerów, o wartości co najmniej
50 000,00 zł netto każda, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane.
8.4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
8.3.1.

1)
2)

wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)

b)
c)
d)

3)

o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U.
poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
skarbowe,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
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komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 8.4. ppkt) 2 SIWZ;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, 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;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634),
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8.5. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający
wyklucza również wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez
sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513,
1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

9. Wykaz dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
określonego w pkt 8.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:
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9.3.1.

Wykazu 3 dostaw zbliżonych przedmiotem do przedmiotu zamówienia tj. 3 dostawy
kontenerów, o wartości co najmniej 50 000,00 zł netto każda, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane sporządzony według
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

9.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający
żąda następujących dokumentów:
a)

oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, z zastrzeżeniem zapisu pkt 9.3. SIWZ. 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.

9.3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli
oferty w terminie, ceny zawartej w ofertach. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi
Załącznik nr 3 do SIWZ.
9.4. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i
14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 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 zakazu.
9.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.
9.6. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa kontenerów/ pojemników na odpady komunalne,
odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:
a)

Opisu technicznego oferowanych
kontenerów/ pojemników na odpady komunalne,
sporządzonego wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

10. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty
10.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
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10.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
10.3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, 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 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
10.4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy
były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
10.5. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
dotyczące wykonawcy, składane są w oryginale.
10.6. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż
oświadczenia, o których mowa w pkt 10.5. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
10.7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
10.8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
10.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż
oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości.
10.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.11. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 10.1. SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub brak podstaw
wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
10.12. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10.13. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz
brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
10.14. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy
były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
10.15. 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, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń
lub dokumentów.
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11.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

11.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki
udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z
zapisami zawartymi w ust. 9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.2. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są
zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa w
ust. 11.1.
11.3. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
11.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
11.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć
Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum
następujące postanowienia:
1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
2) określenie celu gospodarczego
3) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy
realizacji ww. zamówienia
4) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie
obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi,
5) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego
11.6. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod
warunkiem zawieszającym.
11.7. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

12.

Wymagania dotyczące wadium

12.1.
12.2.
12.3.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45
ust. 6 Pzp:
a)
b)
c)
d)
e)

pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

12.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe,
nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na
rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:
12.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)
b)

odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

12.4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
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87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej
12.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Jordanowie
Nr rachunku: 47 8799 0001 0007 0004 5405 0001
12.6. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
12.7. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego
będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków
pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu
składania ofert).
12.8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust. 12.3
niniejszej SIWZ, wykonawca składa wraz z ofertą.
12.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela
A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
12.10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp i kwota
wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na
PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
12.11. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w
art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium
zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„Dostawa fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady komunalne” oznaczenie sprawy:
ZP.02/2019
12.12. Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej wraz z ofertą (jako
oddzielny od oferty dokument) w siedzibie Zamawiającego: Spółka Komunalna Skawa Jordanów
Sp. z o.o. 34-234 Osielec 749, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.
12.13. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o
których mowa w pkt 12.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia oferty kwotą wadium.

13.

Termin związania ofertą.

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
13.2. 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.
13.3. 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.
13.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 13.2., nie powoduje utraty wadium.
13.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody,
o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

14.

Utrata wadium.

14.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
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oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane
z realizacją niniejszego zamówienia publicznego
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
SIWZ dokonywane będą w PLN.

17.

Opis sposobu przygotowania Oferty

17.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza
składania oferty w postaci elektronicznej.
17.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża
zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie
używanych w handlu międzynarodowym.
17.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
17.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
17.5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
17.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
17.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
17.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
17.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie
błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i
wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie
daty dokonania poprawki.
17.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem
terminu otwarcia ofert.
17.11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
17.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
17.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający
nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi
zawierać oznaczenie:
Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na:
„Dostawa fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady komunalne”
Oznaczenie sprawy: ZP.02/2019
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 02.12.2019 r., godz. 11:30.
17.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
17.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje.
Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym
opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
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Oznaczenie sprawy: ZP.02/2019
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na:
„Dostawa fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady komunalne”
Oznaczenie sprawy: ZP.02/2019
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 02.12.2019 r., godz. 11:30.
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść
oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy.
17.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając
zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub
innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na:
„Dostawa fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady komunalne”
Oznaczenie sprawy: ZP.02/2019
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 02.12.2019 r., godz. 11:30.
Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.
17.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku
wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica
przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego
adresu, a także informacji dotyczącej ceny zawartej w jego ofercie.
17.18. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

18.

Zawartość Oferty

Kompletna Oferta musi zawierać:
18.1. Formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej
SIWZ
18.2. Oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ
18.3. Wykaz 3 dostaw zbliżonych przedmiotem do przedmiotu zamówienia tj. 3 dostawy kontenerów, o
wartości co najmniej 50 000,00 zł netto każda, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
18.4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ (składane
zgodnie z pkt 9.3. SIWZ).
18.5. Opis techniczny oferowanych kontenerów i pojemników na odpady komunalne, sporządzony wg
wzoru, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
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Oznaczenie sprawy: ZP.02/2019

18.6.

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z
RODO, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

19.

Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ

19.1.

Wyjaśnianie treści SIWZ

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. 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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa w ppkt 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ppkt 1.
4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej na której
udostępniana jest specyfikacja.
19.2.

Zmiany w treści SIWZ

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania Ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza
także na stronie.
2) Zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są każdorazowo wiążące dla
Wykonawców.
3) Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
4) Zamawiający przedłuży termin składania Ofert, jeżeli w wyniku zmian treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach.
O przedłużeniu terminu składania Ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którym przekazano
niniejszą SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniana jest
specyfikacja.

20.

Zebranie Wykonawców

Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.

21. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a
także wskazanie osób uprawionych do porozumienia się z
Wykonawcami.
21.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z
wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście,
za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422,
z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
21.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
21.3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
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Tadeusz Tatara
e-mail: osielecsk@wp.pl
21.4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

22.

Miejsce, termin i sposób złożenia Oferty

22.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Spółka Komunalna Skawa Jordanów
Sp. z o.o. 34-234 Osielec 749, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

02.12.2019 r.

do godz.

11:00

22.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Spółka Komunalna Skawa Jordanów Sp. z o.o. 34-234 Osielec 749
Oferta w postępowaniu na dostawę pn.:
„Dostawa fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady komunalne”
Oznaczenie sprawy: ZP.02/2019
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 02.12.2019 r., godz. 11:30.
22.3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
22.4. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod warunkiem ich
dostarczenia przez pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt. 22.1. SIWZ.

23.

Miejsce i termin otwarcia Ofert
Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.:

Spółka Komunalna Skawa Jordanów Sp. z o.o. 34-234 Osielec 749:
dnia

24.

02.12.2019

godz.

11:30

Tryb otwarcia Ofert

24.1. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta
lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności
składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz
z informacją o terminie jej złożenia.
24.2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
24.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
24.4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny zawartej w ofertach.
24.5. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas
otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
24.6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty otwierane będą
w pierwszej kolejności.
24.7. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną otwarte
przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty.
24.8. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej informacje dotyczące:
1)
2)
3)

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
ceny zawartej w ofertach.
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Oznaczenie sprawy: ZP.02/2019
24.9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została
złożona po terminie.

25.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

25.1. Ceną Oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ.
25.2. Cena oferty uwzględnia wszystkie podatki, cła, opłaty manipulacyjne, musi być podana
w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT- jeżeli występuje.
25.3. Wszystkie ceny podane w ofercie powinny być określone jednoznaczne i w sposób nie budzący
wątpliwości.
25.4. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
25.5. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się
negocjacji w sprawie ceny.
25.6. Ostateczną cenę oferty stanowi cena brutto wyszczególniona w formularzu ofertowym.
25.7. Cena w formularzu ofertowym winna być podana w złotych polskich, cyframi i słownie.
25.8. Ostateczna kompletna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
25.9. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług.
25.10. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego
Zamawiającego
zgodnie
z
przepisami
o
podatku
od
towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając
ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

26. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze Oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
Ofert
26.1.

26.2.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców nie
z niniejszego postępowania;
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

wykluczonych

przez

Zamawiającego

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:

„Najniższa Cena” - znaczenie punktowe kryterium – 100 pkt.
Zasady oceny kryterium "Najniższa Cena” (C):
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Liczba punktów w kryterium cena (C) zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = (Cmin /Co) x 100 pkt
gdzie:
C - punktacja którą należy wyznaczyć
Cmin - najniższa cena oferty brutto z ocenianych ofert (zł)
Co - cena oferty brutto określona w badanej ofercie (zł)
26.3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za
realizację zamówienia.
26.4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
26.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
26.6. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy Wykonawcy złożą
oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
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27.

Wybór Oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
27.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w kryterium oceny ofert,
27.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
27.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
27.4. unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

28. Informacje o formalnościach, które powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego
28.1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem
terminu związania ofertą z zastrzeżeniem pkt 2.
28.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o
którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
28.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert , bez dokonania ich ponownej
oceny, chyba że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
28.4. Zamawiający zawiadomi na piśmie wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
28.5. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych
w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

29. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,
ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający
wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach
29.1. SIWZ oraz Oferta Wykonawcy, stanowią załączniki do Umowy.
29.2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy.
29.3. Wynagrodzenie wykonawcy będzie rozliczane na podstawie faktury, płatność w terminie 21 dni od
daty wystawienia faktury.
29.4. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru technicznego pojemników w dniu dostawy i podpisaniu
protokołu odbioru. W przypadku stwierdzenia wad lub braków Zamawiający prześle listem poleconym
lub faxem reklamację Wykonawcy, który odpowie na nią w ciągu 3 dni od jej otrzymania. Brak odpowiedzi
Wykonawcy na reklamację Zamawiającego w ustalonym terminie będzie równoznaczny z jej uznaniem.
29.5. Warunkiem koniecznym uprawniającym Wykonawcę do wystawienia faktury jest podpisanie
protokołu odbioru przez Zamawiającego albo dojście do porozumienia między Stronami w ramach
postępowania reklamacyjnego.
29.6. Wykonawca na cały przedmiot zamówienia udziela pełnej gwarancji na okres 48 miesięcy od daty
protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. W okresie gwarancji Zamawiający powiadomi
niezwłocznie (pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną) Wykonawcę o stwierdzonych brakach lub
wadach w dostarczonych pojemnikach powstałych na skutek zastosowania niewłaściwych materiałów
lub wad ukrytych
29.7. Naprawy gwarancyjne realizowane będą w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7
dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
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29.8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwe pojemniki na nowe, wolne od
wad w przypadku wystąpienia wad, których nie da się usunąć lub naprawić lub w przypadku wystąpienia
tej samej wady lub uszkodzenia po raz trzeci.
29.9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy, a w przypadku wymiany biegnie na nowo od
dnia dostarczenia kontenerów/ pojemników do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
29.10. W przypadku gdy Wykonawca w celu usunięcia wad i usterek kontenerów/ pojemników będzie musiał
zabrać je od Zamawiającego, Wykonawca odbierze wadliwe kontenery/ pojemniki i dostarczy je po
naprawie na własny koszt i odpowiedzialność.
29.11. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

30. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
30.1.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a)
b)
c)
d)
e)

określenia warunków udziału w postępowaniu;
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
odrzucenia oferty odwołującego;
opisu przedmiotu zamówienia;
wyboru najkorzystniejszej oferty.

30.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
30.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
30.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
30.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.
5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku
gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Pzp.
30.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
30.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
30.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na
korzyść jednej ze stron.
30.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie
później niż do czasu otwarcia rozprawy.
30.10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
30.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 30 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają
zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.
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31. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany prawa
w zakresie wysokości podatku VAT.

32.

Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw do wykluczenia w postępowaniu
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 – wzór wykazu dostaw
Załącznik nr 5 – wzór opisu urządzenia technicznego
Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków
informacyjnych
wynikających z RODO
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Nazwa zamówienia: „Dostawa fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady komunalne”
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa ……………………………………………………………………………………
Siedziba …………………………………………………………………………………..
Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………..
e. mail ……………………………………………………………………………………..
Nr NIP ……………………………………………………………………………………..
Nr REGON ………………………………………………………………………………..
Dane dotyczące Zamawiającego

Spółka Komunalna
Skawa Jordanów Sp. z o.o.
34-234 Osielec 749
Zobowiązania Wykonawcy
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za niżej wymienione wynagrodzenie:
Rodzaj kontenera/
pojemnika

1
Pojemnik 110
Kontener 1100
Kontener otwarty KP-7
Kontener otwarty KP-18
Kontener zamknięty KP-7

Ilość
(szt.)

2
10
10
3
2
7

Wartość
jednostkowa
netto [zł]

Wartość
netto

3

4

Podatek VAT
…… % [zł]

(kol. 2 X 3)

Wartość
brutto [zł]
(kol. 4+5)

5

6

SUMA:

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: …………………………....................................
Słownie: ……………………………………………………………………………………………….
RAZEM WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: …………………………........................................
Słownie: ………………………………………………………………………………………………….
PODATEK VAT ….. %: ……………………………………
Słownie: ………………………………………………………………………………………………….
2. Oświadczamy, że :
a. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
b. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do
SIWZ oraz jej modyfikacji,
3. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od podpisania umowy.
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4. Akceptuję warunki płatności: Zapłata w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury.
5. Udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia w okresie ……… od daty odbioru przedmiotu
zamówienia.
6. Niniejsza Oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania Ofert.
7. W przypadku uznania mojej (naszej) Oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę
w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
8. Składam(y) niniejszą Ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia1.
9. Oświadczam, że jestem/ nie jestem2 małym i średnim przedsiębiorcą.
10. Oświadczam, że nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenie niniejszego zamówienia.
11. Zamierzamy / nie zamierzamy3 powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części
zamówienia:
l.p.

Nazwa części zamówienia

Nazwa firmy podwykonawcy

1.
2
3

1.

Zgodnie z pkt 17.17 SIWZ wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku
z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:
Strony w ofercie(wyrażone cyfrą)

l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
od

do

1
2
3

………………….……., dnia ………….……. r.
………………….……..........................................……
Podpis i pieczęć imienna
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić
3
Niepotrzebne skreślić
1
2
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
i braku podstaw wykluczenia
Nazwa zamówienia: „Dostawa fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady komunalne”
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa ……………………………………………………………………………………
Siedziba …………………………………………………………………………………..
Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………..
e. mail ……………………………………………………………………………………..
Nr NIP ……………………………………………………………………………………..
Nr REGON ………………………………………………………………………………..
Dane dotyczące Zamawiającego

Spółka Komunalna
Skawa Jordanów Sp. z o.o.
34-234 Osielec 749
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
i braku podstaw wykluczenia składane na podstawie
art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„Dostawa fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady komunalne”
Ja, niżej podpisany oświadczam, co następuje:

1.

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Oświadczam, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez
zamawiającego w pkt III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt 8.3. specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

2.

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA WYKONAWCY.
Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12-23 i ust 5 pkt 1 Pzp.

3.

WYKAZANIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ ŚRODKI SĄ WYSTARCZAJĄCE DO
WYKAZANIA JEGO

RZETELNOŚCI

W

SYTUACJI,

GDY

WYKONAWCA

PODLEGA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 13 I 14 ORAZ 16-20 LUB UST. 5 PKT 1
Pzp.
Oświadczam, że wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 lub ust. 5 pkt 1 Pzp.
Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 Pzp, wykonawca przedstawia następujące
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności:
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1)

………………………………………………………………………………………………..….....

2)

………………………………………………………………………………………..………….....

3)

………………………………………………………………………………………..………….....

(należy opisać okoliczności czynu wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności).

4.

WYKAZANIE,

ŻE

NIE

ZACHODZĄ

WOBEC

PODWYKONAWCÓW

PODSTAWY

WYKLUCZENIA.
Oświadczam, że wobec niżej wymienionych podwykonawców nie zachodzą podstawy wykluczenia.

5.

1)

………………………………………………………………………………………………..….....

2)

………………………………………………………………………………………..………….....

OŚWIADCZENIE O NIE PRZEDSTAWIANIU INFORMACJI WPROWADZAJĄCYCH W BŁĄD
ZAMAWIAJĄCEGO,

PRZEDSTAWIANIU

WYMAGANYCH

DOKUMENTÓW

ORAZ

NIE

PODEJMOWANIU BEZPRAWNYCH DZIAŁAŃ.
Oświadczam, że:
1)

wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu oraz że nie zataił tych informacji;

2)

wykonawca jest w stanie przedstawić wymagane dokumenty;

3)

wykonawca

w

wyniku

lekkomyślności

lub

niedbalstwa

nie

przedstawił

informacji

wprowadzających w błąd zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4)

wykonawca bezprawnie nie wpływał oraz nie próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacji poufnych, mogące dać wykonawcy przewagę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

…………….……., dnia ………….……. r.
………………….……..........................................……
Podpis i pieczęć imienna
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nazwa zamówienia: „Dostawa fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady komunalne”
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa ……………………………………………………………………………………
Siedziba …………………………………………………………………………………..
Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………..
e. mail ………………………………………………………………………………………
Nr NIP ……………………………………………………………………………………..
Nr REGON ………………………………………………………………………………..
Dane dotyczące Zamawiającego

Spółka Komunalna
Skawa Jordanów Sp. z o.o.
34-234 Osielec 749
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
„Dostawa fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady komunalne”
Oświadczam, że na dzień składania ofert, reprezentowany przeze mnie Wykonawca,
nie należy do grupy kapitałowej / należy do grupy kapitałowej 4 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), w której skład wchodzą
następujące podmioty (poniżej należy wpisać nazwę i siedzibę lub załączyć listę podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej):
1. ……………………………………………………………………..……………………………………………………………

2. ……………………………………………………………..……….……………………………………
3. …………………………………………….………….…………….................................................……

…………….……., dnia ………….……. r.
…………………..........................................……
Podpis i pieczęć imienna
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

4

niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 – wzór wykazu dostaw
Nazwa zamówienia: „Dostawa fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady komunalne”
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa ……………………………………………………………………………………
Siedziba …………………………………………………………………………………..
Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………..
e. mail ……………………………………………………………………………………
Nr NIP ……………………………………………………………………………………..
Nr REGON ………………………………………………………………………………..
Dane dotyczące Zamawiającego

Spółka Komunalna
Skawa Jordanów Sp. z o.o.
34-234 Osielec 749
WYKAZ DOSTAW
Wykaz 3 dostaw zbliżonych przedmiotem do przedmiotu zamówienia tj. 3 dostawy kontenerów, o
wartości co najmniej 50 000,00 zł netto każda, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt
8.3.3. SIWZ.
L.p
.

Nazwa
zamówienia
(wykonanych
dostaw)

Wartość
zamówienia

Miejsce i
przedmiot
dostawy
wraz z jej
krótkim
opisem5

Data wykonania

początek
(data)

Podmiot na
rzecz, którego
wykonano
dostawy
(nazwa, adres,
zakończe nr telefonu do
nie (data)
kontaktu)

1.

2.

3.

Dołączam dowody6 określające, że te dostawy zostały wykonane należycie.

............................dn.......................

………………….......................................……
Podpis i pieczęć imienna
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

5

Przedmiot i opis wykonanych usług powinien być tak przedstawiony, by umożliwić Zamawiającemu ocenę spełnienia warunków określonych w
pkt. 8.3.3. SIWZ
6
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
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Oznaczenie sprawy: ZP.02/2019
Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór opisu kontenerów/ pojemników na odpady komunalne
Nazwa zamówienia: „Dostawa fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady komunalne”
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa ……………………………………………………………………………………
Siedziba …………………………………………………………………………………..
Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………..
e. mail ……………………………………………………………………………………..
Nr NIP ……………………………………………………………………………………..
Nr REGON ………………………………………………………………………………..
Dane dotyczące Zamawiającego:

Spółka Komunalna
Skawa Jordanów Sp. z o.o.
34-234 Osielec 749

Lp.

Wymagane parametry techniczne i wyposażenie, jakie muszą
tak*
posiadać oferowane kontenery/ pojemniki

nie*

1 Pojemnik ocynkowany cylindryczny o poj. 110 litrów
2 spełnia normę PN-EN 840-1
3 Kontener z tworzywa 1100 litrów
4 spełnia normę PN-EN 840-1
5 Kontener otwarty KP-7
6 Wersja uniwersalna - załadunek systemami hakowymi i bramowymi.
Wymiary wewnętrzne: długość min. 3500mm x szerokość min. 1650 x wysokość
7 min.1100mm.
Zaczep haka min. fi35 na wysokości 1200mm (standard WUKO). Rozstaw
8 zewnętrzny płóz 1020mm.
Zaczepy boczne do samochodów z załadunkiem bramowym zapewniające
9 zgodność z DIN 30720-1.
10 Kontenery są wykonane z blach: dno 3mm, boki 2,5mm.
Wręgi boczne kontenera wykonana z ceownika Z/G 50x80x50x3 w ilości min.
11 3szt.
Wieniec górny z kształtownika zamkniętego o wym. min. 100x50mm w ściance
12 min.3mm.
Przejście z podłogi w ściany boczne gięte na półokrągło po promieniu
13 min.150mm.
14 Z tyłu drzwi otwierane na boki. KP-7 pojedynczy rygiel
Płozy wykonane z ceownika G/W 160mm (hutniczy) z pionowymi wzmocnieniami
15 w części środkowej z blachy min. 4mm.
Dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami. Maksymalny odstęp
16 między wzmocnieniami 400mm. Grubość wzmocnień min. 3mm
Wszystkie elementy ruchome (tulejki) oraz rolki wyposażone są w smarowniczki.
17 Rolki o średnicy min. 159mm i szerokości 200mm.
18 Haczyki do siatki/plandeki po całym obwodzie kontenera
19 Ładowność: min. 10.000kg
20 Kolor według palety RAL do uzgodnienia.
Przed lakierowaniem kontener musi być oczyszczony mechanicznie a następnie
22 jest odtłuszczany chemicznie lub piaskowany /śrutowany/.
Lakier nakładany dwukrotnie (podkład + nawierzchnia) o grubości na sucho min.
23 140 mikronów.
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24 Kontener otwarty KP-18
25 Załadunek systemami hakowymi.
Hak na wysokości 1200mm (standard WUKO). Rozstaw zewnętrzny płóz
26 1020mm.
27 Kontenery są wykonane z blach: dno min.3mm, boki min.2,5mm.
28 Konstrukcja nośna kontenera wykonana z ceowników Z/G 50x80x50x3
Przejście z podłogi w ściany boczne jest gięte na półokrągło po promieniu min.
29 160mm.
Z tyłu drzwi otwierane na boki. Drzwi mają być wyposażone w zamknięcie
30 ściągające.
31 Płozy wykonane z ceownika G/W UPN160 (hutniczy).
32 Dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami.
33 Wszystkie elementy ruchome (tulejki) oraz rolki wyposażone są w smarowniczki.
34 Rolki o średnicy min.159mm, szerokości 300mm i grubości ścianki min. 5mm
35 Haczyki do siatki/plandeki po całym obwodzie kontenera.
36 Ładowność: min. 10.000kg
37 Wymiary wewnętrzne min. (dł.x szer.x wys.): 3800x2200x2150mm
38 Kolor według palety RAL do uzgodnienia.
Przed lakierowaniem kontener musi być oczyszczony mechanicznie a następnie
39 jest odtłuszczany chemicznie lub piaskowany /śrutowany/.
Lakier nakładany dwukrotnie (podkład + nawierzchnia) o grubości na sucho min.
40 140 mikronów.
41 Kontener zamknięty KP-7
42 Wersja uniwersalna - załadunek systemami hakowymi i bramowymi.
Hak na wysokości 1200mm (standard WUKO). Rozstaw zewnętrzny płóz
43 1020mm.
44 Zaczepy boczne do samochodów z załadunkiem bramowym (DIN 30720-1).
45 Kontenery są wykonane z blach: dno min. 3mm, boki min. 2mm.
46 Boki kontenera przetłaczane min. dwukrotnie w poziomie na całej długości.
6 otworów wrzutowych wyposażonych w przetłoczone klapy z ogranicznikami
47 otwarcia.
48 Z tyłu klapa uchylna do góry na całej wysokości kontenera.
49 Płozy wykonane z ceownika Z/G 160mm w ściance min.6mm.
50 Wszystkie elementy ruchome (tulejki) oraz rolki wyposażone są w smarowniczki.
51 Rolki o średnicy 160mm i długości 200mm i grubości ścianki min. 5mm
52 Ładowność: min. 5.000kg
53 Kolor według palety RAL do uzgodnienia.
Przed lakierowaniem kontener musi być oczyszczony mechanicznie a następnie
54 jest odtłuszczany chemicznie lub piaskowany /śrutowany/.
Lakier nakładany dwukrotnie (podkład + nawierzchnia) o grubości na sucho min.
55 140 mikronów.
*

Właściwe oznaczyć znakiem x

............................dn.......................

………………….......................................……
Podpis i pieczęć imienna
upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy
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Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Oświadczenia wykonawcy w zakresie wypełniania
obowiązków informacyjnych wynikających z RODO
Nazwa zamówienia: „Dostawa fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady
komunalne”
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa ……………………………………………………………………………………
Siedziba …………………………………………………………………………………..
Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………..
e. mail ……………………………………………………………………………………
Nr NIP ……………………………………………………………………………………..
Nr REGON ………………………………………………………………………………..
Dane dotyczące Zamawiającego
Spółka Komunalna
Skawa Jordanów Sp. z o.o.
34-234 Osielec 749

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
„Dostawa fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady komunalne ”,

Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

…………………..........................................…
Podpis i pieczęć imienna
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
……………………………..……., dnia ………….……. r.

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).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)
1)
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INFOMORACJA RODO
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 Państwa danych osobowych jest Spółka Komunalna Skawa Jordanów Sp. z o.o. 34234 Osielec 749

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie art. 39-46 ustawy Pzp.
zn ak s pra w y Z P . 02 / 20 19 .

odbiorcami Państwa 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 póź. zm), dalej „ustawa Pzp”;

Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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;

obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa 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 Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa 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 uznają Państwo,
że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
**
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