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GMINA ŻELECHÓW 

08-430 Żelechów 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 47 

tel./fax (0-25) 754-11-44 

e-mail: zelechow@interia.pl       www.zelechow.pl 

NIP 826-14-30-904,  REGON 711582204 

Konto do wpłacania wadium: BS Garwolin O/Żelechów nr 27 9210 0008 0019 2239 2000 0130 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o 

szacunkowej wartości powyżej 30.000 euro, a o wartości mniejszej niż kwoty 

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

 

Nazwa zadania:  

 „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy w Gminie Żelechów” 

 
 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity (Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) 

                                                                                                 

Zatwierdził 

BURMISTRZ ŻELECHOWA 

/-/ MIROSŁAWA MISZKURKA 

 

mailto:zelechow@interia.pl
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Znak sprawy: WP.ZPI.271.21.2016                 Żelechów, dn. 01.12.2016 r. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Zamawiający: Gmina Żelechów, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów 

zaprasza 

do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn, zm.), zwaną dalej p.z.p., na: „Odbieranie, transport i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy w Gminie Żelechów”. 

  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

KOD CPV:  

90.50.00.00-2 – usługi związane z odpadami, 

90.53.30.00-2 – usługi gospodarki odpadami, 

90.51.40.00-3  – usługi recyklingu odpadów, 

90.51.31.00-7 –usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

90.51.20.00-9 – usługi transportu odpadów, 

90.51.10.00-2 - usługi wywozu odpadów. 

I. Określenie przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia będzie realizacja zadania p.n.: „Odbieranie, transport i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy w Gminie Żelechów”: 

1.1. odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, powstałych 

i zbieranych bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

położonych w granicach administracyjnych Gminy Żelechów, zgodnie z poniższą 

tabelą: 
 

L.p. Rodzaje odpadów 
Sposób odbioru 

z nieruchomości PSZOK 

1 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne + - 

2 Papier + + 

3 Szkło + + 

4 Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale  + + 

5 Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady 

opakowaniowe ulegające biodegradacji, oraz odpady 

zielone 

+ + 
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6 Przeterminowane leki, chemikalia - + 

7 Zużyte baterie i akumulatory - + 

8 Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny + + 

9 Meble i inne odpady wielkogabarytowe + + 

10 Odpady rozbiórkowe i budowlane stanowiące odpady 

komunalne (w tym papa) 

+ + 

11 Zużyte opony + + 

12 Popiół - + 

 

1.2. Przy realizacji przedmiotu zamówienia zastosowanie ma Uchwała Nr XXIII/152/2016 

Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie  szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz Uchwała Nr 

XXIII/151/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 września 2016 r. w  sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów. 

1.3. Wyposażenie (zgodnie z pkt 5 załącznika nr 5 do SIWZ) Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych, w tym odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych oddawanych do PSZOK przez mieszkańców Gminy Żelechów.  

1.4. Osiągnięcie poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 

maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 

r. poz. 645) oraz osiągnięcie poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz 

sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 

676).  

Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ. 

2. Termin realizacji zamówienia: 

Zamówienie będzie realizowane okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. 

 

3. Wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ jest integralną częścią dokumentacji i 

zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 

4. Podwykonawstwo 

1) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

2) wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców. 

3) zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

4) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
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5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

III. INFORMACJE O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH 

UZUPEŁNIAJĄCYCH 

 

Zamawiający nie przewiduje żadnych zamówień uzupełniających 

 

IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu; 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1.3. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

1.5. zdolności technicznej lub zawodowej; 

2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków o których mowa w ust. 1. 

1. W celu wykazania spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

- posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 

49, w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze 

zm. ) w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia. 

- posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza 

Żelechowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Żelechów, wydany na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.). 

- posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wydany na 

podstawie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( 

Dz. U. z 2015r. poz. 1688 )  

 

2. W celu wykazania spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia: 
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Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego 

załącznik nr 3 do SIWZ. 

3. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego 

załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

1) wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności 

technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. 

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

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3) Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie 

przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 

i art. 24 ust. 5 p.z.p. 

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

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

realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

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 w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6) Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 

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

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczania, zamawiający żąda, 

aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; 

b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 
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W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj.: przy 

ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i 3 p.z.p., zamawiający będzie 

brał pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców ich łączne kwalifikacje 

i doświadczenie oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową. 

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia zostanie wybrana, 

zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych podmiotów. 

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ 

powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 

w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa 

w rozdziale V pkt. 4 specyfikacji. 

5 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności związane z realizacją umowy, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22  § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz. U. z 2014 r., poz.1502 z późn. zm.). 

5.1 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób wykonujących ww. czynności 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracy, zarówno wykonawców jak i podwykonawców. Wykaz 

zostanie złożony wraz z podpisaniem umowy, w przypadku wystąpienia zmian dotyczących 

zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek w terminie do 5 dni od ich zaistnienia zgłosić na piśmie zmianę Zamawiającemu. 

Ponadto niezwłocznie po wystąpieniu takiego zdarzenia przedstawiciel Wykonawcy prześle 

stosowną informację drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej lub 

fax. 

5.2. W okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do sprawdzenia tożsamości każdego z 

pracowników, wykonujących przedmiot umowy i sprawdzenia zgodności z przedstawionym 

Zamawiającemu wykazem osób. Do faktury/ faktur Wykonawca dołączy oświadczenie 

pracowników, iż są oni zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracy. Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt 5 skutkuje sankcjami określonymi w 

umowie stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. 
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3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) 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), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) 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); 

3) wykonawcę, 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 przestępstwo, o którym mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 13 p.z.p. 

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 obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 

"kryteriami selekcji", 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, 
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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); 

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), 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. 

3a. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 

lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, 

w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia 

wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 

w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, 

które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych 

w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub 

zobowiązał się do ich naprawienia. 

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć również Wykonawców 

którzy: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978) 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 
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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); 

2) w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 

w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 p.z.p., uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 p.z.p. z: 

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a p.z.p. 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 

z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 p.z.p., co doprowadziło do rozwiązania 

umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa 

w wyżej przywołanym pkt 5; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 p.z.p., 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. 
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6. Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 p.z.p., 

wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. 

7. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 p.z.p., gdy osoba, o której 

mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c 

p.z.p., jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie 

jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 p.z.p., gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, 

została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d p.z.p., 

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 p.z.p., 

c) w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 p.z.p. 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 p.z.p., 

jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 p.z.p., jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 p.z.p., jeżeli nie upłynął okres 

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 p.z.p. 

lub art. 24 ust. 5 p.z.p., 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. 
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9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 

ust. 8 p.z.p. 

10. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 p.z.p., przed wykluczeniem 

wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział 

w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 

wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, 

art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 p.z.p., albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

12. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

 

V. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW OD 

WYKONAWCÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

ZAŁĄCZANE DO OFERTY 

1. Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.  

2. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.  

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące 

załącznik nr 3 do SIWZ. 

4. Aktualne zezwolenie na transport odpadów lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49, w 

związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm. ) w 

zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia. 

5. Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Żelechowa 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Żelechów, wydany na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.). 

6. Aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wydany na podstawie ustawy z 
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dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. z 2015r. poz. 

1688 ).  

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

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. Zamawiający wymaga 

załączenia przedmiotowego zobowiązania do oferty. Zobowiązanie musi być wystawione przez 

podmiot udostępniający dane zasoby. Do ewentualnego wykorzystania formularz  - załącznik 

nr 6 do SIWZ.   

8. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 

mowa w pkt 2. 

9. Pełnomocnictwa - jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną 

w KRS.  

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

 

Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganego pełnomocnictwa albo złoży wadliwe pełnomocnictwo, 

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

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo 

nierzetelnych oświadczeń, mających istotne znaczenie dla prowadzącego postępowanie, zagrożone 

jest karą pozbawienia wolności do lat 3 (art. 233 § 1 k.k.) 

 

"Wykonawca (dot. wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty) 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 
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wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia." 

 

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 

 I DOKUMENTÓW. 

 

1. Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 

22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U z 2016 r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), osobiście 

lub za pośrednictwem posłańca. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują 

pisemnie lub za pomocą faks lub środków komunikacji elektronicznej. 

3. Jeżeli wykonawca przekazuje 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 lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 

drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane środków komunikacji 

elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata tj. na serwer 

zamawiającego, przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona. 

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczeń lub dokumentów, które są niekompletne, zawierają 

błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia, lub 

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

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

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 
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VII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SIWZ 

 

1. Wykonawca może się zwracać do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania 

związane z prowadzonym postępowaniem 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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania o którym mowa w pkt 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 pkt 1. 

4. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informację o terminie zebrania 

udostępni na stronie internetowej. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na 

zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazania źródeł 

zapytań. Informację z zebrania udostępnia na stronie internetowej. 

5. Do kontaktowania się z dostawcami w sprawach jw. upoważnieni są: 

W sprawach formalnych – Sebastian Kieliszek – Kierownik Wydziału Planowania 

i Zarządzania Infrastrukturą - tel. 530-425-905 w godzinach 8.00-16.00. 

W sprawach przedmiotu zamówienia – Małgorzata Lis – referent ds. gospodarowania odpadami - 

tel. 25 75 41 006 w godzinach 8.00-16.00. 

 

VIII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN SIWZ 

 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może 

zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków 

zamówienia. 

2. Każdą zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

3. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zamiany treści ogłoszenia Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert zgodnie z art. 12a. ust. 2 p.z.p. W takim przypadku wszelkie prawa 

i zobowiązania (wykonawcy i zamawiającego) będą podlegały nowym terminom. 

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
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ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert. Informację zamieszcza na stronie 

internetowej. 

 

IX. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM (jeżeli Zamawiający przewiduje) 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania ofert, wadium w 

wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych); 

1. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 359). 

2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w BS Garwolin O/Żelechów 

nr 27 9210 0008 0019 2239 2000 0130 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu 

nr WP.ZPI.271.21.2016” oraz NIP Wykonawcy.   

3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 

rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. IX. 2 niniejszej SIWZ, przed 

upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako 

ostateczny termin składania ofert). 

4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument 

potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty. 

5. Oryginały gwarancji lub poręczeń powinny być załączone do oferty. 

6. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać 

klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę pełnej kwoty wadium na rzecz Zamawiającego 

w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i w art. 46 ust. 5 ustawy 

Pzp. 

7. Gwarancja wadialna wnoszona w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinna 

zawierać następujące elementy: 

8. nazwy: dającego zlecenie (Wykonawcy), Beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

9. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

10. kwotę gwarancji, 

11. termin ważności gwarancji, 

12. zobowiązanie gwaranta (zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy PZP) do: „bezwarunkowej zapłaty 

kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta Gwarancji zawierające 

oświadczenie, że Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie, lub 

b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy.” 
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13. zobowiązanie gwaranta (zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy PZP) do: „bezwarunkowej zapłaty 

kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta Gwarancji zawierające 

oświadczenie, iż Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, 

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów  potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1, 

pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 

pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej”. Oświadczenie Beneficjenta Gwarancji zostanie skonkretyzowane w 

zależności od wystąpienia przesłanek określonych w tym przepisie. 

14. Gwarancja musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

podlegać prawu polskiemu, a w sporach z gwarancji wyłącznie właściwy musi być Sąd 

Powszechny siedziby Zamawiającego. 

15. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku przedłużenia terminu 

związania ofertą konieczne jest przedłużenie okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to 

możliwie, wniesienie 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. 

16. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej 

formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 

17. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 

przez Zamawiającego. 

18. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

19. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 

 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ. 

 

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin 

składania ofert. 

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

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

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy 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.  

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 
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2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta może dotyczyć jednej lub dwóch 

części.  

3. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcy 

więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego oferenta. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych. 

5. Ofertę należy przygotować w oparciu o formularz stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej 

specyfikacji. 

6. Oferta musi zostać sporządzona w formie pisemnej czytelnie w języku polskim oraz być 

podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania 

zobowiązań, co powinno wynikać z dokumentu rejestrowego firmy. 

Upoważnienie (w oryginale) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z 

innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

7. Treść oferty ma być napisana w formie wydruku komputerowego lub nieścieralnym atramentem. 

8. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym należy dostarczyć przetłumaczone przez 

Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego. 

9. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być umieszczona w zapieczętowanej kopercie 

opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisami: 

Przetarg znak: WP.ZPI.271.21.2016 

Oferta na  „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów” 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM: 9.12.2016 r. GODZ. 12.00 !!! 

Ilość kartek ................................................................................................ 

(określić ile kart znajduje się w kopercie) 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub wykonawcę. 

11. Dokumenty, których żąda Zamawiający, mogą być przedstawione w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza. 

12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku podmiotów innych o których mowa w pkt V siwz, kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez wykonawcę lub te podmioty. 

13. W przypadku gdy przedstawiona przez oferenta kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub 

budząca wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia 

oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 
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14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia części jawnej oferty od części stanowiącej 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 

wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), nie 

mogę być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej 

kopercie oznaczonej napisem: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa". Wykonawca 

zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie 

odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie 

spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj., że zastrzeżona 

informacja: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej 

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 p.z.p. 

16. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą Zamawiającego, 

w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 

XII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w pkt. XI niniejszej Specyfikacji 

należy złożyć do dnia 9.12.2016 r. godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego 

w Żelechowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów. 

2. Oferta złożona po terminie - zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty 

po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

3. Celem dokonania zmian bądź poprawek - wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę 

i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu 

składania ofert. 

4. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko wykonawcy. Wykonawca 

winien we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę aby w stopniu maksymalnym 

zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu pocztowego. 
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XIII. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT 

 

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w sali 

konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 47, 08-430 

Żelechów w dniu 9.12.2016 r. o godz. 12.00. 

2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawca może być obecny przy otwieraniu kopert z ofertami. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert podana będzie nazwa (firmy) oraz adres wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych 

w ofercie. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

7. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Burmistrza Żelechowa. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Cena oferty ma być wyrażona w polskich złotych. 

1.1 Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób: Wykonawca poda kwotę netto za 

wykonanie usługi w ramach części na którą składa ofertę, następnie obliczy od kwoty netto 

obowiązującą stawkę podatku VAT i doda ją do kwoty netto. Tak obliczona kwota brutto będzie 

stanowiła wartość oferty. 

 

Rażąco niska cena 

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się 

o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w 

szczególności w zakresie: 
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1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności 

projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 

niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 

późn. zm.); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

1a. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 p.z.p. lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 

90 ust. 1 p.z.p., chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 

wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 

uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej 

zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, 

o których mowa w art. 90 ust. 1 p.z.p. 

2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

wykonawcy. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt 

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie. 

5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek. 

6. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. 

 

XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 
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Zamawiający będzie prowadził rozliczenia z Wykonawcą tylko w PLN. 

 

XVI. WYBÓR OFERTY 

 

1. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

1.1 jest niezgodna z ustawą; 

1.2 jej treść nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

1.3 złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

1.4 zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

1.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udziela 

zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 

1.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

1.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p.; 

1.8 wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 p.z.p., na przedłożenie terminu 

związania z ofertą; 

1.9 wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

zamawiający żądał wniesienia wadium; 

1.10 jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 

1.11 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

Oferta nie zostanie odrzucona jeżeli: 

1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi zamawiający nie może 

odrzucić oferty wariantowej tylko dlatego, że jej wybór prowadziłby do udzielenia zamówienia na 

usługi, a nie zamówienia na dostawy, albo do udzielenia zamówienia na dostawy, a nie zamówienia 

na usługi. 

2. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, europejskich ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 

30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 p.z.p., zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że roboty 

budowlane, dostawy lub usługi będące przedmiotem oferty nie są zgodne z normami, europejskimi 

ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do 

których się ona odnosi, jeżeli wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą 

środków, o których mowa w art. 30b ust. 1 p.z.p., że proponowane rozwiązania w równoważnym 

stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 
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3. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności 

lub funkcjonalności, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 p.z.p., zamawiający nie może odrzucić 

oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z 

europejską aprobatą techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub 

z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te 

normy, aprobaty, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących 

wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego. W takim przypadku, 

wykonawca w ofercie musi udowodnić, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w 

art. 30b ust. 1 p.z.p, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące 

wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego. 

4. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Lp. KRYTERIUM RANGA 

1. Cena – 60 % 

2. Termin rozpatrzenia reklamacji -  40 % 

5. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad: 

5.1. Wartość punktowa ceny jest obliczona wg wzoru: 

Xc = Cn/Cof x 60 % x 100 

Gdzie: 

Xc - wartość punktowa ceny 

Cn - najniższa proponowana cena 

Cof - cena oferty ocenianej 

5.2. Wartość punktowa kryterium  - Termin rozpatrzenia reklamacji – 40 % 

Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 2 dni. Zaoferowanie dłuższego terminu będzie 

skutkowało odrzuceniem oferty. Oferowany czas należy podać w pełnych dniach. 

Punkty za zaoferowanie przez Wykonawcę w ofercie: 

a) terminu rozpatrzenia reklamacji w 1 dzień – 40 pkt; 

b) terminu rozpatrzenia reklamacji w 2 dni – 20 pkt 

6. Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione 

w pkt. 5. 

7. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

* odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

prawo zamówień publicznych. 

* odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ 
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* została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. 

 

XVII. INFORMACJE O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU W CELU ZAWARCIA 

UMOWY 

 

1) Zamawiający określi termin po upływie którego będzie z wykonawcą wyłonionym 

w trakcie przeprowadzonego postępowania zawarta umowa. O terminie zawiadomi wykonawcę 

stosownym pismem. 

2) Termin ten nie będzie krótszy niż 5 od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

3) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w pkt. 2, jeżeli w prowadzonym postępowaniu złożono tylko jedną ważną nie 

podlegającą odrzuceniu ofertę. 

4) Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 

chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

XVIII. PRAWO WYKONAWCY DO ODWOŁAŃ 

 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego; 

5) opisu przedmiotu zamówienia; 

6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
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zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

5. 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. 

6. 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 pkt. 5 

niniejszego rozdziału specyfikacji zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w 

inny sposób. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 7 niniejszego rozdziału specyfikacji 

wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. 

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego. 

11. Szczegółowe zasady dotyczące stosowania odwołań oraz skarg do sądu określa dział VI ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z 

późn. zm.). 

XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 10 % ceny całkowitej 

podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:  

a. pieniądzu,  
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b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

c. gwarancjach bankowych, 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych,  

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego, przed wyznaczonym terminem podpisania umowy, z oznaczeniem „ 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – postępowanie nr WP.ZPI.271.21.2016”. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić na 

konto Zamawiającego: 27 9210 0008 0019 2239 2000 0130. 

5. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jedno z wymienionych przypadków Zamawiający wystąpi 

do Gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty, stanowiącej zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy.  

6. Żądanie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

7. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych 

warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. 

Dopuszczalnym żądaniem Gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba która podpisała 

wezwanie do zapłaty w imieniu Beneficjenta , jest upoważniona do jego reprezentowani lub 

przesłanie wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek bankowy 

Beneficjenta.  

8. Dokumentami uzasadniającymi żądanie roszczeń mogą być ponadto:  

a. Wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych elementów stanowiących przedmiot 

umowy,  

b. Kopia pisma/pism wzywających Wykonawcę do należytego wykonania przedmiotu umowy,  

c. Oświadczenie Zamawiającego, że pomimo kierowanych pism, Wykonawca nie wykonał 

należycie przedmiotu umowy.  

 

Załączniki: 

1. Wzór umowy 

2. Formularz ofertowy 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

6.  Wzór zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów 
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7. Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 września 2016 r. w 

sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/upload/20161019154517hmqvnut95jre.pdf  

8. Uchwała Nr XXIII/151/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 września 2016 r. w  

sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów.  

http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/upload/20161019154144zv37nhyrydr5.pdf  

http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/upload/20161019154517hmqvnut95jre.pdf
http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/upload/20161019154144zv37nhyrydr5.pdf

