ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŁAPACH

ZUK.ZP.02.2016

Łapy, dnia 30.11.2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA:

„Usługa załadunku i transportu odpadów z terenu Punktu Przeładunkowego
znajdującego się w Uhowie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych znajdującej się w Czerwonym Borze przy użyciu pojazdów Wykonawcy
w roku 2017”

Zatwierdził:

……..…………………………………
Kierownik Zamawiającego

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień
Publicznych.
Tryb
zamówienia:
Przetarg
nieograniczony
przeprowadzony
zgodnie
z postanowieniami art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. dz. U. z 2015 poz. 2164 z późniejszymi zmianami)

SPIS TREŚCI
I
Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Adres poczty elektronicznej lub strony
internetowej zamawiającego.
II
Tryb udzielenia zamówienia.
III
Opis przedmiotu zamówienia.
IV
Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych, informacja o możliwości
zawarcia umowy ramowej oraz informacja o aukcji elektronicznej. Informacje o
podwykonawcach.
V
Liczba części zamówienia, na które wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna
liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy,
oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części
zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego
oferty w większej niż maksymalna liczbie części.
VI
Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i
7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich
zamówień.
VII Termin wykonania zamówienia.
VIII Warunki udziału w postępowaniu.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.
IX
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
X
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach
określonych w art. 10c–10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.
XI
Wymagania dotyczące wadium.
XII Termin związania ofertą.
XIII Opis sposobu przygotowania ofert.
XIV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
XV Opis sposobu obliczania ceny.
XVI Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie
jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.
XVII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
XVIII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIX 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.
XX Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
XXI Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

XXII

między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w
walutach obcych.
Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje
ich zwrot.

ZAŁĄCZNIKI (stanowią integralną część SIWZ):
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
UWAGA! Dokument stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ przekazywany jest przez
wykonawcę dla zamawiającego w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
(Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz
adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach).
Załącznik nr 5 – Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 6 – Doświadczenie zawodowe
UWAGA!
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 - dotyczy dokumentów wskazanych w
SIWZ załącznik nr 6.
Załącznik nr 7 – Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w
celu wykonania zamówienia
Załącznik nr 8 – Wzór umowy

ROZDZIAŁ I
Nazwa i adres zamawiającego
Zakład Usług Komunalnych w Łapach
ul. Mostowa 9, 18-100 Łapy
NIP: 966-208-67-61, REGON: 200 737 160
mail: zuk@lapy.podlasie.pl, telefon: 85 674 59 29.
godziny pracy: od poniedziałku do piątku: 700 – 1500
strona internetowa: bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl
ROZDZIAŁ II
Tryb udzielania zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.).
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
- Biuletyn Zamówień Publicznych
- Biuletyn Informacji Publicznej Zamawiającego bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl
- Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

ROZDZIAŁ III
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest usługa załadunku i transportu odpadów z terenu Punktu
Przeładunkowego znajdującego się w Uhowie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych znajdującej się w Czerwonym Borze przy użyciu pojazdów
Wykonawcy w roku 2017.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
W celu prawidłowego sporządzenia oferty wskazane jest, aby wykonawca dokonał wizji
lokalnej oraz uzyskał wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich
innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

90511000-2 usługi transportu odpadów

ROZDZIAŁ IV
Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych. Informacja o możliwości
zawarcia umowy ramowej. Informacja o aukcji elektronicznej. Informacja o
zamówieniach uzupełniających.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
- Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ V
Liczba części zamówienia, na które wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna
liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy,
oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części
zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w
większej niż maksymalna liczbie części.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
ROZDZIAŁ VI
Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
uPzp.
ROZDZIAŁ VII
Termin realizacji zamówienia
1. Rozpoczęcie: 01.01.2017 r.
2. Zakończenie: 31.12.2017 r.
ROZDZIAŁ VIII
Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak
podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Wykonawca musi posiadać decyzję starosty zezwalającej na wykonywanie
transportu odpadów o kodach 200301, 200201 i 191212;
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
3. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonywanych usługach
transportu odpadów komunalnych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 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 lub
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy

lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
b) Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że
Wykonawca dysponuje:
- urządzeniem załadowczym oraz
- jednostką transportową pozwalającą na jednorazowy transport odpadów w ilości
nie mniejszej niż 20 Mg.
2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak
podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24
ust. 5 ustawy Pzp w zakresie pkt 1, tj.:
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, 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),
3. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp zamawiający wykluczy wykonawcę, który
nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia.
4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust.12 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ IX
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.
Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.
Wykonawca, który 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 oświadczeniach, o których mowa w załączniku nr 2 oraz załączniku nr
3 niniejszej SIWZ oraz Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do

wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu, o którym mowa w zał. nr 3 do SIWZ.
UWAGA! Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
3.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej,
zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) Decyzje starosty zezwalającej na wykonywanie transportu odpadów o kodach 200301,
200201 i 191212
b) wykazu wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, usług transportu odpadów komunalnych, w zakresie niezbędnym do
wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie - zał. nr 6 do SIWZ - Doświadczenie
zawodowe.
c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami- zał. nr 7 do SIWZ – Wykaz narzędzi i
urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,
na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

4.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu zamawiający żąda następującego dokumentu:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp,
2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; 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.
UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże
zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX SIWZ pkt 4 ppkt 2 należy złożyć
w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego
(www.bip.lapy.podlasie.pl) wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert zgodnie z
zamieszczonym do SIWZ wzorem.
5.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale IX SIWZ pkt
4 ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w rozdziale IX SIWZ
pkt 4 ppkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w rozdziale IX SIWZ pkt 4 ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
DOTYCZY PODMIOTU,
NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ
WYKONAWCA:
6.
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które
określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
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.
UWAGA! Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w formie
oryginału). Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.
7.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy,
DOTYCZY PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
8.
Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w
rozdziale IX SIWZ pkt 4 ppkt 1, dotyczącego podwykonawcy, któremu zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego
zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp.
9.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego:
1) oświadczenie o którym mowa w zał. nr 2 i 3 SIWZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia,
2) wykonawcy występujący wspólnie muszą zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp
ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu
umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii, które
powinno określać zakres umocowania,
3) przed udzieleniem zamówienia każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie
dokumenty określone w rozdziale IX SIWZ pkt 4 ppkt 1,
4) przed udzieleniem zamówienia dokumenty określone w rozdziale IX SIWZ pkt 3
winien złożyć co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia,
5) Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający ma prawo domagać się zawarcia
umowy, która będzie regulowała współpracę w ramach konsorcjum, ale dopiero po
wyborze oferty, a przed zawarciem umowy o zamówienie. Na etapie ubiegania się o
nie przedsiębiorcy nie muszą więc zawierać takiej umowy.
6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant pozostałych - pełnomocnikiem (liderem).
7) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

10.

Zamawiający wymaga także załączenia do oferty innych dokumentów:
 wypełniony formularz ofertowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 1 do SIWZ,
 pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii - w przypadku gdy
oferta została podpisana przez pełnomocnika.

ROZDZIAŁ X
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach
określonych w art. 10c–10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu

środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1. 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 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).
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje 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.
3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń, dowodów i dokumentów, o których
mowa w SIWZ oraz pełnomocnictw w formie elektronicznej.
5. Adres korespondencyjny:
Zakład Usług Komunalnych w Łapach
ul. Mostowa 9, 18-100 Łapy
e-mail: zuk@lapy.podlasie.pl.
6. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:
a) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
imię nazwisko: Wiesław Oleksiewicz,
b) w zakresie dotyczącym zagadnień procedury przetargowej:
imię nazwisko: Wiesław Oleksiewicz,
7. 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.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 7.
10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania,
a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
11. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie
podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy stosuje się
odpowiednio.
12. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

ROZDZIAŁ XI
Wymagania dotyczące wadium
NIE DOTYCZY
ROZDZIAŁ XII
Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
ROZDZIAŁ XIII
Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej i faksu.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
5. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ odnośnie oświadczeń i dokumentów
zastosowanie będzie miało Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).
6. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w paragrafie 14 i 15 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z
2016 r. poz. 1126) są składane:
1) oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w
oryginale,
2) dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których
mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem,
3) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,
4) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej,
5) zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia,
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości.
7. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

8. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być złożone w formie oryginału albo
notarialnie poświadczonej kopii.
9. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
10. Ofertę sporządza się w języku polskim, w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone
przez wykonawcę w ofercie błędy 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.
11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
12. Z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i
złożeniem oferty ponosi wykonawca.
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:
Zakład Usług Komunalnych, ul. Mostowa 9, 18-100 Łapy
oraz opisane:
„Oferta – usługa załadunku i transportu odpadów z terenu Punktu
Przeładunkowego znajdującego się w Uhowie do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych znajdującej się w Czerwonym Borze
przy użyciu pojazdów Wykonawcy w roku 2016.”
Nie otwierać przed dniem 8 grudnia 2016 r. godz. 10:15.
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty przed
upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone wg takich samych zasad jak
składana oferta. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona „Zmiana” lub
„Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian
treści oferty po upływie terminu składania ofert.
15. 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. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4.
16. Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert nie można
zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia.
17. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z
tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
18. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo,
podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana cyfrowo, z zastrzeżeniem art. 87
ust. 2 Pzp.
19. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
ROZDZIAŁ XIV
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Łapach przy ul. Mostowa 9, sekretariat
– /I piętro/ w terminie do 8.12.2016 r. do godziny 10.00.
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona
Wykonawcy.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mostowa 9, w Łapach, w
dniu 8.12.2016 r. o godzinie 10.15.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp, tj.: imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego
oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XV
Opis sposobu obliczenia ceny
1. Ilekroć w ustawie Pzp jest mowa o cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i
usług (Dz. U. poz. 915).
2. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty.
3. Wartość przedstawiona w ofercie jest wyrażona w polskich złotych.
4. Wartości zawarte w formularzu oferty muszą być wyrażone w zł z dokładnością dwóch
miejsc po przecinku.
5. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w toku realizacji
przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji za wyjątkiem ustawowej
zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego.
6. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia
Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest
szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków
wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
ROZDZIAŁ XVI
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego
wagą:

KRYTERIUM

waga w %

1. Cena wywozu 1Mg odpadów (stawka ryczałtowa brutto)
60

2. Aspekt środowiskowy

40

Oferty oceniane będą punktowo. Suma punktów jaką, po uwzględnieniu wag wszystkich
kryteriów, może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
Punkty będą przyznawane według następujących zasad :
a) Kryterium cena:
Ilość punktów dla
ceny wywozu 1 Mg

=

cena oferowana minimalna (brutto)
-------------------------------------------------- x 100 pkt x 60
cena badanej oferty (brutto)

b) Aspekt środowiskowy
Ocenie zostanie poddany aspekt środowiskowy świadczenia usługi rozumiany jako wpływ jej
realizacji na środowisko naturalne poprzez emisję spalin pojazdów przystosowanych do
odbierania zebranych odpadów komunalnych, za pomocą których Wykonawca realizował
będzie zamówienie.
Punkty w ramach tego kryterium zostaną przyznane następująco:
- w przypadku skierowania do realizacji zamówienia co najmniej 2 pojazdów spełniających
normę emisji spalin EURO 6 – oferta otrzyma 40 punktów,
- w przypadku skierowania do realizacji zamówienia 1 pojazdu spełniającego normę emisji
spalin EURO 6 i 1 pojazdu spełniającego normę emisji spalin EURO 4 – oferta otrzyma 30
punktów,
- w przypadku skierowania do realizacji zamówienia 2 pojazdów spełniających normę emisji
spalin EURO 4 – oferta otrzyma 15 punktów,
- w przypadku nieskierowania do realizacji zamówienia pojazdów spełniających normę
emisji spalin minimum EURO 4 – oferta otrzyma 0 punktów.
UWAGA: W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
oświadczenie, że wskazane w Formularzu ofertowym pojazdy zostaną skierowane do
realizacji niniejszego zamówienia. Oświadczenie zawierać będzie dane pojazdów
umożliwiające ich identyfikację.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą ilość punktów.
3. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej ilości punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w ofercie.

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej (nie przewidział jej
również w ogłoszeniu o zamówieniu).
6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek.
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie.
ROZDZIAŁ XVII
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) unieważnieniu postępowania,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w rozdziale
XVII SIWZ pkt 1, ppkt 2), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody
przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.
3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w rozdziale XVII SIWZ pkt 1, ppkt
1) i ppkt 4) na stronie internetowej.
4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w rozdziale XVII SIWZ pkt
1, ppkt 1), jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art.
23 ust. 1 ustawy Pzp) - Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
7. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z terminem
podanym w art. 94 ustawy Pzp.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie wyboru oferty najkorzystniejszej spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą
przesłanki do unieważnienia postępowania.
ROZDZIAŁ XVIII
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Nie dotyczy

ROZDZIAŁ XIX
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
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ
2. Zgodnie z art. 144 Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej
umowy
a) zmian stawek podatku VAT i podatku akcyzowego,
3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian
będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez
konieczności sporządzania aneksu.

ROZDZIAŁ XX
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XXI
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
ROZDZIAŁ XXII
Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich
zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Załącznik nr 1

Formularz Oferty
……………………..………..
pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

O FE RTA
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na:
„Usługa załadunku i transportu odpadów z terenu Punktu Przeładunkowego
znajdującego się w Uhowie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych znajdującej się w Czerwonym Borze przy użyciu pojazdów Wykonawcy
w roku 2017”

JA/MY NIŻEJ PODPISANI
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…
działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Oferujemy wykonanie zamówienia za niezmienną cenę ryczałtową brutto (netto +
podatek od towarów i usług VAT) za cały okres, na który zostanie zawarta umowa
1.

stawka za 1 Mg odpadów wynosi :

netto zł …………… (słownie……………………………………….………………………..
……………………) +
należny podatek VAT ……..%
(słownie ……………………….…………………………………………………………...)
Razem:
brutto zł …………
(słownie ………………………………………….…………………………………………)
W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
2. Aspekt środowiskowy (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”)
Zamówienie realizować będziemy:

 co najmniej 2 pojazdami spełniającymi normę emisji spalin EURO 6
 1 pojazdem spełniającym normę emisji spalin EURO 6 i 1 pojazdem
spełniającym normę emisji spalin EURO 4
 2 pojazdami spełniającymi normę emisji spalin EURO 4
 pojazdami niespełniającymi normy emisji spalin EURO 4

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i
zasadami postępowania.
4. OFERUJEMY wykonanie zamówienia w terminie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
5. OŚWIADCZAMY, że cena oferty (z podatkiem VAT) jest ceną faktyczną na dzień
składania oferty.
6. OŚWIADCZAMY, że cena jednostkowa będzie podlegała zmianie wyłącznie w
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
8. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert
9. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………….………
…………………………………………………………………………………………………
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

10. ŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
11.
WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy
kierować na poniższy
adres: …………………………………..
email: ……………………………………
Fax.: …………………………………….
12.
OFERTĘ niniejszą składamy na …………… stronach.

………..
dnia
………
…………………………………………………………………
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
* niepotrzebne skreślić

roku

Wykonawca składa Załącznik Nr 2 do SIWZ wraz z ofertą
(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
do zamówienia publicznego pn.:
„Usługa załadunku i transportu odpadów z terenu Punktu Przeładunkowego
znajdującego się w Uhowie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych znajdującej się w Czerwonym Borze przy użyciu pojazdów Wykonawcy
w roku 2017”
NAZWA WYKONAWCY: …..………………………………….
……………………………………………..……………………...
…………………………………………………………………………………………………
…………
ADRES: .
…………………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp .
…………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy

Miejscowość ………………… , dn. …………………
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20
lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.

24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..
……………….…...........
………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….……
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

* niepotrzebne skreślić

Wykonawca składa Załącznik Nr 3 do SIWZ wraz z ofertą
(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

do zamówienia publicznego pn.:
„Usługa załadunku i transportu odpadów z terenu Punktu Przeładunkowego
znajdującego się w Uhowie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych znajdującej się w Czerwonym Borze przy użyciu pojazdów Wykonawcy
w roku 2017”
NAZWA WYKONAWCY: …..………………………………….
……………………………………………..……………………...
…………………………………………………………………………………………………
…………
ADRES: .
…………………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………
…………………
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale
IX SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………….
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w rozdziale IX SIWZ pkt 7, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………………………………..
..………………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
* niepotrzebne skreślić

UWAGA! Dokument stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ przekazywany jest przez
wykonawcę dla zamawiającego w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz
adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach).

Załącznik Nr 4 do SIWZ
(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA –art. 24 ust.1
pkt 23
do zamówienia publicznego pn.:
„Usługa załadunku i transportu odpadów z terenu Punktu Przeładunkowego
znajdującego się w Uhowie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych znajdującej się w Czerwonym Borze przy użyciu pojazdów Wykonawcy
w roku 2017”
NAZWA WYKONAWCY: …..………………………………….
……………………………………………..……………………...
………………………………………………………………………………………………
……………
ADRES: .
…………………………………………………………………………………………….
…….
………………………………………………………………………………………………
……………………
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp o
którym mowa w rozdziale IX pkt. 4 ppkt. 2 SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym

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

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Miejscowość ………………………… , dn. ………………………
*- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 5 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Usługa załadunku i transportu odpadów z terenu Punktu Przeładunkowego znajdującego się w Uhowie
do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych znajdującej się w Czerwonym Borze
przy użyciu pojazdów Wykonawcy w roku 2017:
Jednostka transportowa: pozwalająca na jednorazowy transport odpadów w ilości nie mniejszej niż 20
1
Mg (przed złożeniem oferty niezbędna jest wizja lokalna w ZPiUO w Czerwonym Borze i weryfikacja
jednostek transportowych Wykonawcy w zakresie możliwości ich obsługi przez ZPiUO)
Urządzenie załadowcze: dowolny sprzęt umożliwiający załadunek odpadów do jednostki transportowej
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Materiał transportowany: zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne, odpady ulegające
biodegradacji (trawa, liście, itp.), odpady z mechanicznej obróbki odpadów, zabrania się mieszania
poszczególnych rodzajów odpadów
Częstotliwość świadczenia usługi: do 5 dni w tygodniu, dopuszcza się zmiany w częstotliwości
świadczenia usługi, wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie
Godziny świadczenia usługi: od godz. 7:00 do 15:00, dopuszcza się zmiany w godzinach świadczenia
usługi, wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie
Trasa świadczenia usługi:
Uhowo – Czerwony Bór w dwie strony, ok. 70 km w jedną stronę, (wskazana wizja lokalna w
Czerwonym Borze i weryfikacja Wykonawcy przed złożeniem oferty)
Okres świadczenia usługi: od 01.01.2107 do 31.12.2017 roku
Wykonawca posiada odpowiednie zezwolenie Starosty dotyczące transportu przedmiotowych odpadów
na terenie objętym trasą świadczenia usługi
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska, prawa drogowego, bezpieczeństwa i higieny pracy,
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
Wykonawca zapewnia utrzymanie czystości i porządku w miejscu przeładunku odpadów, a także w
otoczeniu tego miejsca.
Ilości odpadów do wywiezienia: około 400 Mg miesięcznie (tj. 4800 Mg rocznie)

Wykonawca składa Załącznik Nr 6 do SIWZ wraz z ofertą

……………………..………..
pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma/firmy zrealizowała/y w ciągu
ostatnich 3 lat następujące zamówienia:

Lp.

Nazwa i adres
Zleceniodawcy

Całkowita
wartość
brutto

Miejsce wykonania
dostaw

Termin realizacji

Data
Data
rozpoczęcia zakończenia

1

2
3
4

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.

____________ dnia __________r.

___________________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Wykonawca składa Załącznik Nr 7 do SIWZ wraz z ofertą

Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu
wykonania zamówienia
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Usługę załadunku i transportu odpadów z terenu Punktu Przeładunkowego
znajdującego się w Uhowie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych znajdującej się w Czerwonym Borze przy użyciu pojazdów
Wykonawcy w roku 2017”
Składamy wykaz pojazdów i urządzeń, które możemy zaoferować do realizacji
zamówienia:
L.p.

Opis (rodzaj)

Norma emisji
spalin EURO

Zasób własny/innego
podmiotu

1.
2.

3.

4.

............................ , dnia .....................
.................................................................
/podpis i pieczęć wykonawcy/

Załącznik nr 8 – Wzór umowy
UMOWA Nr (wzór)
zawarta w Łapach w dniu …………….. 2016 roku pomiędzy:
Zakładem Usług Komunalnych 18-100 Łapy, ul. Mostowa 9, NIP 966-208-67-61,
reprezentowanym przez:
…………………………………………….
zwanym dalej „Zamawiającym”, a:
…………………………………………….
reprezentowanym przez:
........................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
w wyniku przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze
zm.) ze zmianami) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa załadunku i transportu odpadów z terenu Punktu
Przeładunkowego znajdującego się w Uhowie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych znajdującej się w Zakładzie Przetwarzania i Utylizacji Odpadów w
Czerwonym Borze przy użyciu pojazdów i urządzeń Wykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zezwolenia, kwalifikacje i doświadczenie
niezbędne dla realizacji usługi oraz że dysponuje odpowiednim sprzętem niezbędnym do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
§2
1. Przewóz odpadów odbywać się będzie z terenu działki nr 267/3 w Uhowie, gmina Łapy do
ZPiUO Czerwony Bór, gmina Zambrów.
2. Rodzaj odpadów przewidzianych do transportu: niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odpady biodegradowalne.
Zabrania się mieszania poszczególnych rodzajów odpadów.
3. Odpady mogą być transportowane tylko do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych wskazanej w ust.1 oraz w razie potrzeby do instalacji przewidzianych do
zastępczej obsługi Regionu określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami
Województwa Podlaskiego.
§3
1. Wykonawca oświadcza, iż spełnia wszystkie wymogi formalne i prawne związane z
przedmiotem umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiotowe usługi z należytą
starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz terminowo.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot niniejszego zamówienia zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska, prawa drogowego,
bezpieczeństwa i higieny pracy, wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest załadować i wywieźć przywiezione na teren
wspomnianej w § 2 działki odpady. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli
ilości wywożonych odpadów za pomocą wagi samochodowej usytuowanej na
terenie punktu przeładunkowego lub wagi znajdującej się na terenie bazy przy ul.
Mostowej.
2. Wywóz odpadów może odbywać się codziennie, od poniedziałku do piątku.
3. Odpady zielone będą wywożone po zgromadzeniu wystarczającej ilości
pozwalającej na jak najbardziej ekonomiczny transport danego typu odpadów.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ład, czystość i porządek w miejscu
przeładunku odpadów i jego otoczeniu.
5. W okresie świąt i zwiększonych ilości odpadów, po wcześniejszym uzgodnieniu,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania zwiększenia częstotliwości
wywozu czy też pracy w soboty o ile nie koliduje to z trybem pracy i możliwościami
przerobowymi RIPOK.
6. Ilość odpadów od załadunku i transportu określa się na około 400 Mg miesięcznie.
§5
1. Za usługi wymienione w niniejszej umowie, Zamawiający płacił będzie Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie: …………… zł netto + obowiązujący podatek 23%VAT za
każdy 1 Mg wywiezionych odpadów na podstawie udokumentowanej ilości ustalonej
podczas przyjmowania odpadów w ZPiUO Czerwony Bór.
2. Stawka określona w ust.1 jest niezmienna przez cały czas trwania umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z robocizną, pracą
sprzętu, utrzymaniem porządku, materiałami, przewidzianych do wykonania przedmiotu
umowy.
4. Płatność wymieniona w ust. 1 odbywać się będzie na podstawie wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT (za dany miesiąc kalendarzowy) z załączonym miesięcznym
zestawieniem dostarczonych do ZPiUO odpadów, płatnej w ciągu 30 dni od dnia jej
dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego (niezwłocznego) dostarczania dowodów
wagowych wystawianych przez administratora regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych (RIPOK), potwierdzających ilość (Mg) i kod odpadów przyjętych
przez ZPiUO w Czerwonym Borze. Brak tych dowodów spowoduje odmowę zapłaty
należności wynikającej z faktury wystawionej przez Wykonawcę.
§6
1. Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, z możliwością
jej wcześniejszego rozwiązania przez strony za jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, przy czym Wykonawcy przysługuje
prawo wypowiedzenia jedynie w przypadku gdy Zamawiający będzie zalegał z wypłatą
wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.
2. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadkach gdy:
- Wykonawca nie będzie się wywiązywał ze swoich obowiązków przez kolejne 4 dni
robocze;
- Wykonawca przestanie spełniać wymogi formalno-prawne dotyczące przedmiotowych
usług;

- Zmiany wymogów formalno-prawnych dotyczących przeładunku lub transportu
odpadów;
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku braku zlecenia Gminy Łapy na odbiór i
zagospodarowanie odpadów.
§7
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania w następującym przypadku, przez zapłatę kary umownej w wysokości:
- 1500,00 zł za każdorazowe stwierdzenie pozostawionych (niewywiezionych)
odpadów w ilości większej, niż pojemność pojazdu używanego przez Wykonawcę w
danym dniu roboczym.
- 1000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie nieporządku w miejscu przeładunku lub jego
otoczeniu.
2. Niezależnie od kary określonej w punkcie 1, Wykonawca wypłaci Zamawiającemu
jednorazową karę umowną w wysokości 10 000,00 zł, jeżeli umowa zostanie rozwiązana
z przyczyn określonych w § 6 pkt. 2 a i b.
3. Kary umowne obliczane są przez Zamawiającego i potrącane z najbliższej faktury
wystawionej przez Wykonawcę.
§8
Zamawiający upoważnia niniejszym Wykonawcę do wystawiania faktur VAT, dotyczących
wykonania niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy.
NIP Zleceniodawcy: 966-208-67-61
NIP Wykonawcy: ………………..
§9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanej przez obie Strony.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień
zawartej umowy:
1) w zakresie wynagrodzenia – gdy nastąpi zmiana podatku od towarów i usług
(VAT) w związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług – o kwotę
będącą różnicą pomiędzy kwotą VAT po zmianie stawki tego podatku;
2) W zakresie wykonania zamówienia, w przypadku:
a) z powodu okoliczności siły wyższej (zdarzenia, którego Strony nie mogły
przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a
które uniemożliwiają Wykonawcy wykonać usługę) np. wystąpienia zdarzenia
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było
przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub
zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, na czas
jej działania uniemożliwiającego wykonywanie zamówienia;
b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usługi, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron – wyłącznie na okres
uniemożliwienia Wykonawcy wykonania zamówienia.
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadomienia o
każdej zmianie ich siedziby lub adresu doręczeń korespondencji. W przypadku
naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni
podany adres będzie uznane za doręczone z dniem jego zwrotu przez pocztę po
dwukrotnym awizowaniu.
4. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej
kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego

5.
6.

7.
8.
9.

porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy
mające związek z przedmiotem umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie obowiązywania umowy do
przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na inny
podmiot, a Wykonawca przyjmuje to do akceptującej wiadomości. Nabycie ogółu
praw i obowiązków przysługujących na mocy tej umowy nowemu podmiotowi nastąpi
w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy stronami niniejszej umowy i
podmiotem, który obejmie prawa i obowiązki Zamawiającego.
Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach
realizacji niniejszej umowy jest język polski.
Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – 1
egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiającego.
Załącznikami do Umowy stanowiącymi jej integralną część są:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
b) Oferta Wykonawcy,
c) Oświadczenia Wykonawcy
Zamawiający:

Wykonawca:

