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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:
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II.
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III.
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IV.
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V.

Warunki udziału w postępowaniu.

VI.
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potwierdzających

spełnienie

warunków

udziału

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami.

VIII. Wadium.
IX.
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X.

Opis sposobu przygotowania ofert.

XI.
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I. TRYB ZAMÓWIENIA - PODSTAWA PRAWNA:
1. Tryb udzielenia zamówienia – niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na usługę o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1454),
3. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1466),
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1803 ze
zm.),
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799
ze zm.),
6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2018 poz. 992 ze zm.),
7. W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.),
8. 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),
9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017, poz. 2477),
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.
z 2013 poz. 122),
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań
o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz
realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454),
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167),
13. Rozporządzenie 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 2017 r. poz. 2412),
14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.
U. z 2014 r., poz. 1923),
15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie listy rodzajów
odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą
poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U.
z 2016 r., poz. 93),
16. Uchwała nr XI/90/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
17. Uchwała nr XI/89/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015roku w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sochocin,
18. Uchwała Nr 23/16 z 22 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego
planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2023
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II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Sochocin”
2. Rodzaj zamówienia: usługa
3. Miejsce wykonania: gm. Sochocin
4. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu
odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Sochocin.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90 00 00 00-7 Usługi usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90 51 10 00-2 Usługi wywozu odpadów
90 51 20 00-9 Usługi transportu odpadów
90 51 31 00-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę gminy w kontekście
odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ.

III. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej i wymaga złożenia oferty
w oparciu o dokumenty zawarte w specyfikacji.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w trybie art. 38 ust. 3 ustawy - Prawo
zamówień publicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów ani wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm
Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.
25a ust. 3 i 5 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie będzie realizowane przez Wykonawcę w okresie:
od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2020r.
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
Spełnienie warunku nastąpi na podstawie wykazania przez Wykonawcę, że posiada:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Sochocin,

b)

ę
odpadach (tj. Dz. U. 2018 poz. 992
ze zm.),
ę

c)
(tj. Dz. U. 2018 poz. 992 ze zm.)
ę
ą

d)

ż

ę
ę

ą

ę

ą

ę

(tj. Dz. U. 2018 poz. 992 ze zm.)
ą
ś
ś

ą

ą
ę

(tj. Dz. U. 2018 poz. 992 ze zm.)
aktualnego pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem ich zbierania
i odzysku dla RIPOK-u, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. Dz. U. 2018 poz. 992 ze zm.) lub aktualnego pozwolenia na wytwarzanie odpadów
dla RIPOK lub promesę lub umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą a RIPOK- iem
(na podstawie której Wykonawca będzie przekazywał do odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów wraz z tym pozwoleniem wystawionym na RIPOK),
ą
ż
ę
(tj. Dz. U. 2018 poz. 992 ze zm.)
Nie spełnienie w/w warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Posiadanie zdolności technicznej.
Spełnienie warunku nastąpi na podstawie wykazania przez Wykonawcę, że dysponuje
minimum:
2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych z funkcją kompaktującą,
2 samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów
komunalnych z funkcją kompaktującą,
1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,
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systemem monitorowania i zarządzania flotą pojazdów umożliwiającego
elektroniczną identyfikację pojemników i worków na odpady zmieszane
i selektywnie zebrane. System ma identyfikować zdarzenie odbioru odpadów (datę
i godzinę, miejsce – pozycję, identyfikator pojemnika przypisanego do
nieruchomości). System powinien prezentować zdarzenia odbioru na mapie
w czasie rzeczywistym. Podmiot odbierający odpady komunalne udostępnia
Gminie wgląd do systemu w czasie rzeczywistym,
Wykonawca musi dysponować bazą magazynowo – transportową usytuowaną na
terenie Gminy Sochocin lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej
gminy.
Na potwierdzenie w/w warunku Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia do oferty wykazu
narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych wg załącznika nr 5 do SIWZ, dostępnych Wykonawcy
usługi wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Nie spełnienie w/w warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
b) Posiadanie zdolności zawodowej.
Spełnienie warunku nastąpi na podstawie wykazania przez Wykonawcę, że dysponuje
odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. minimum: czterema
osobami posiadającymi wyższe wykształcenie związane z ochroną środowiska albo
inżynierią środowiska, albo gospodarką odpadami. Osoby te powinny posiadać co
najmniej 3 letni staż pracy w branży związanej z zagospodarowaniem odpadów.
Na potwierdzenie w/w warunku Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia do oferty:
-

wykazu osób, wg załącznika nr 6 do SIWZ, które będą wykonywać zamówienie wraz
z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia,

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
 wykazania, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie
mniejszą niż 500.000 PLN,
 wykazania, iż Wykonawca posiada środki lub zdolność kredytową na kwotę 100.000
PLN.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp.
3. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego
na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VI.
SIWZ, z których jednoznacznie musi wynikać, iż stosując formułę „spełnia – nie spełnia”
wykonawca spełnił w/w warunki.
4. Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
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6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie
terminu związania ofertą;
7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,
jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;
7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez
zamawiającego;
7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można
zagwarantować w inny sposób;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5.
6.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
W myśl art. 22 a Pzp Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) 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 ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują 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
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację
finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
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7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w związku z tym:

1) Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania;
2) Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenia zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do
podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność
z oryginałem wszystkich dokumentów;
3) Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej i mieć
formę pisemną; fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do
oferty
dokumentów,
wszelka
korespondencja
prowadzona
będzie
z pełnomocnikiem.
VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU WYMIENIONYCH w pkt. V:

1. Wykonawcy będą oceniani w dwóch etapach:
1) wszyscy Wykonawcy będą oceniani na podstawie złożonych wraz z ofert oświadczeń
wstępnych;
2) następnie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do
złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art. 26 ust.2 Pzp);
w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane
przez Wykonawcę świadczenia lub dokumenty.
2. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji

z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest
przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.
3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w pkt.2 Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych
na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:
a) oświadczenia wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp - wg załącznika nr 2
i 3,
b) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Sochocin
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zgodnie z art.
9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
c) promesę potwierdzającą zobowiązanie przyjmowania odpadów komunalnych od
Wykonawcy przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na zbieranie odpadów i na
przetwarzanie odpadów, wraz z tym zezwoleniem lub zezwolenie na zbieranie odpadów
i na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992ze zm.),
d) złożenia aktualnego zezwolenia Starosty na zbieranie i transport odpadów komunalnych
z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych lub wpis do rejestru, o którym mowa w art.
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e)

f)

g)

h)

49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze
zm.),
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy
usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami – wg załącznika nr 5,
wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg
załącznika nr 6,
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia n/w dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg załącznika nr 3,
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp wraz z informacją czy istniejące powiązania nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg załącznika nr
7.
6. Wykonawcy powołujący się na zasoby innych podmiotów:
1) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia,
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu (art.
25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) – zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o nie podleganiu wykluczeniu według załącznika nr 3;
2) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
zobowiązany jest załączyć wraz z ofertą oryginał pisemnego zobowiązania tychże
podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia według załącznika nr 4;
3) przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 5;
4) w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
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wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
przedstawia dokumenty dotyczące w szczególności:
- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
7. Oferta wspólna:
1) W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum lub
spółka cywilna itp.), oferta tych wykonawców musi spełniać następujące wymogi:
 oferta musi być przedstawiona jako jedna oferta uczestniczących podmiotów,
 oferta (wraz z załącznikami oświadczeniami i dokumentami) winna być podpisana przez
upoważnionego Pełnomocnika (np. Lidera / przedstawiciela / partnera wiodącego),
 Pełnomocnik winien być upoważniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Upoważnienie do pełnienia funkcji
Pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego
z Wykonawców występujących wspólnie – upoważnienie / pełnomocnictwo należy
załączyć do oferty,
 oświadczenie i kopie dokumentów potwierdzające brak wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków podpisuje / są poświadczane za zgodność z oryginałem /
odpowiednio przez Wykonawcę, do którego zostały dołączone do oferty oświadczenie
i kopie dokumentów.
2) Dokumenty wymagane w przypadku składania ofert wspólnych:
 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
mogą być złożone oddzielnie lub jako wspólne – spełnienie przez nich warunków udziału
w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
 Oświadczenie i dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania
wymienione w pkt. VI.5. SIWZ składają wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.
 W przypadku spółki cywilnej dokumenty wymienione w pkt. VI.5.c i VI.5.d mają
dotyczyć zarówno wspólników spółki cywilnej, jak również i samej spółki cywilnej.
8. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5 Wykonawca składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
wystawione nie wcześniej niż
- 6 miesięcy przed terminem składania ofert, potwierdzające, że nie otwarto wobec niego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzające, że nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne albo, że
zawarł porozumienie z właściwym organem sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2) w którym nie wydaje się dokumentów wskazanych w powyższym pkt 1, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsca zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. 1.
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9. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - jeżeli wykonawca nie
złożył oświadczenia, których mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
10. Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Prawo zamówień publicznych - jeżeli jest to niezbędne do
zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający
może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
11. Podwykonawcy:
1) Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 siwz przez
Wykonawcę części zamówienia, której wykonywanie zamierza powierzyć
podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców.
2) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
12. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
1) Oświadczenia Wykonawców powinny być składane w oryginale.
2) Dokumenty, inne niż oświadczenia powinny być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodnością z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby
uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem”.
3) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub
umocowania prawnego.
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI:
1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
a) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie na adres do korespondencji: Urząd Gminy Sochocin,

ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Zamawiający dopuszcza również możliwość:
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b)

c)

d)

e)
f)

g)

przesłania ich faksem na numer 23/661-80-55 Jeżeli Wykonawca nie
potwierdzi otrzymania faksu w dniu jego nadania, Zamawiający uzna, że
dokument wysłany faksem został doręczony w tym samym dniu, a podstawą jego
doręczenia jest wydruk nadania (transmisji) faksu.
 drogą elektroniczną na adres: maria.zulawnik@sochocin.pl ; pod warunkiem, że
każda ze stron niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania,
Wyjaśnienia treści SIWZ są formułowane na piśmie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy.
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień jednak nie później niż na
dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem iż 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,
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. b), lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania,
Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania
oraz na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ,
Zamawiający, informuje, iż w przypadku przedłużenia terminu składania ofert nie wpływa
to na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. b),
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie
internetowej, na której udostępnił SIWZ. W przypadku, gdy zmiana treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP,
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
- Maria Żuławnik,
Nr telefonu: 23/661-80-25 Nr fax: 23/661 80 55
Adres e-mail: maria.zulawnik@sochocin.pl

13.Przekazywanie oświadczeń lub dokumentów:
1) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo
złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
3) Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
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b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4) Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych
zmian w treści oferty, podlega odrzuceniu.
5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny, w szczególności w zakresie:
a) 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. z 2004 r., poz. 1679ze zm);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
6) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
7) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
VIII. WADIUM:
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000 zł, słownie: piętnaście tysięcy
złotych 0/100.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni od daty ostatecznego terminu
składania ofert.
4. Wykonawca może wnieść wadium w:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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 (Dz.
U. z 2016 r., poz. 359).
5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić
wadium przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Załuskach
O/Sochocin nr 06 8241 1019 0100 1964 2001 0007, z dopiskiem na przelewie:
wadium – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (o ile jest to możliwe
Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kserokopii przelewu). Za skuteczne wniesienie
wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie składania
ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca składa
oryginał dokumentu w Urzędzie Gminy Sochocin, pok. nr 1 - sekretariat. Z treści
dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.
4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.
Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający z zastrzeżeniem pkt. 12 zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy,
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3aPzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, 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.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie ww. pkt 9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium
na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium
lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1.

OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty (wg załącznika nr 1).
b) odpowiednio: oryginał dokumentu wadialnego lub w przypadku wpłaty wadium
w pieniądzu (o ile jest to możliwe) kserokopię przelewu potwierdzającego wniesienie
wadium w pieniądzu,
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c) w przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone Pełnomocnikowi
(np. Liderowi / przedstawicielowi / partnerowi wiodącemu) do reprezentowania
w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy,
d) oświadczenia wstępne.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, złożyć pod rygorem nieważności, w formie
pisemnej.
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie
formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie
załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne w
treści
z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich
tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca może złożyć tyko jedną ofertę.
6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Ofertę należy złożyć na (lub według wzoru) druku „Formularz oferty” – załącznik nr 1.
Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku
„Formularz oferty” opracowanego przez Zamawiającego.
8. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez
osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań
w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci
kserokopii – poświadczenie, oprócz adnotacji: „za zgodność z oryginałem”, musi być
opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na
zewnątrz.
9. Zaleca się aby każda kartka oferty wraz ze wszystkimi załącznikami była ponumerowana
i parafowana przez osobę podpisującą ofertę oraz trwale spięte. Natomiast wszystkie miejsca,
w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e
ofertę, brak podpisu spowoduje, że zmiana nie będzie uznana.
10. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywać się będą w złotych polskich.
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania
ofert 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.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia
i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować
będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
14. Zmiana treści SIWZ:
1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.
2) Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści
SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zachowa się zgodnie
z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp.
XI. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
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1. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert.
2. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, oznakowanej kopercie w sposób następujący:
NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES:
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Sochocin
OFERTA w przetargu nieograniczonym na :
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu
Gminy Sochocin
nie otwierać przed: dniem 19.12.2018 roku., godzina 10 00
Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej, Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie do siedziby Zamawiającego bądź
przedwczesne, przypadkowe otwarcie.
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędu Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy
9, 09-110 Sochocin, w sekretariacie pok. nr 1, w terminie do dnia 19.12.2018 roku do
godziny 10 00
2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej
złożenia oraz numerem, jakim oferta została oznakowana.
3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona bez jej otwierania.
XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędu Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy
9, 09-110 Sochocin, w dniu 19.12.2018 roku o godz. 10 15 , w Sali Narad.
2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert podczas której:
a) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia,
b) podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwę (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny i terminu płatności.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Wykonawca w ofercie podaje cenę ryczałtową dla odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których
znajdują się domki letniskowe – w formie ryczałtu:
 za wykonanie przedmiotu zamówienia w wymienionym zakresie,
 za jeden miesiąc świadczenia usługi.
Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenie wartości w sposób wskazany w formularzu
ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Ceną oferty będzie wynagrodzenie ryczałtowe, zobowiązujące Wykonawcę do wykonania przedmiotu
zamówienia za zaoferowaną cenę. W wynagrodzeniu ryczałtowym mieszczą się wszystkie koszty
wykonania zamówienia – pełen zakres prac wynikających z przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, co jest zgodne z art. 632 § 1 kc. Cena oferty brutto powinna
być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych cyfrowo i słownie, w walucie polskiej,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1830).
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Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia
cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli
trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie
zmianie. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji w sprawie ceny. Cena oferty zostanie przeniesiona przez
Zamawiającego odpowiednio do umowy.
Zamawiający nie dopuszcza wariantowości cen.
2. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny ryczałtowej (w tym ceny ryczałtowej za
1 miesiąc) biorąc pod uwagę wymagania SIWZ, w szczególności opisu przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).
Wykonawca uwzględni:
 charakterystykę gminy,
 ilość odbieranych odpadów w poprzednim roku,
 możliwość wzrostu ilości odbieranych odpadów,
 możliwość wzrostu ilości obsługiwanych nieruchomości oraz tym samym wzrost
liczby mieszkańców,
 częstotliwości i sposobu odbierania odpadów,
 zaopatrzenie właścicieli nieruchomości w worki i pojemniki do zbiórki odpadów
komunalnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest również do uwzględnienia w cenie dostarczenie właścicielom
nieruchomości worków na odpady oraz pojemników zgodnie z wytycznymi zawartymi
w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawcy, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert są zobowiązani do
przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być
rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco
niską ceną jest jej odrzucenie – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt.4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
XV. WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY:
1. Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania
ofert jest skuteczne, przy czym:
1) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten
sam sposób, co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywana oferta należy
opatrzyć napisem „ZMIANA”,
2) powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób, co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywane oświadczenie należy
opatrzyć napisem „WYCOFANIE”. Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony
dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania
Wykonawcy,
3) zmiana oferty może być dokonana w dwojaki sposób: albo przez złożenie nowej oferty
z oświadczeniem o wycofaniu poprzedniej oferty, albo przez złożenie odrębnego
oświadczenia, zmieniającego treść złożonej oferty, przy czym oświadczenie to powinno być
złożone w taki sam sposób jak oferta w postaci oświadczenia woli w formie pisemnej.
2. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu
składania ofert.
3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY:
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny
ofert:
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a) Cena za realizację zamówienia – 60%;
b) Termin płatności rachunku/faktury VAT – 40%.
3. Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
a. Opis kryterium „Cena za realizację zamówienia”:
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę. Wykonawca,
który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma max 60 pkt, a inni odpowiednio mniej, stosownie
do przedstawionego poniżej wzoru:
C = (Cmin : Cx) x waga kryterium (60%)
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie,
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Cmin – minimalna cena brutto zaoferowana w przetargu,
Cx – cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
b. Opis kryterium „Termin płatności rachunku/faktury VAT ”:
Przez kryterium termin płatności rachunku/faktury VAT do oceny Zamawiający przyjmuje termin
płatności faktury określony w dniach, wskazany przez Wykonawcę w pkt 4b formularza oferty.
UWAGA !
Minimalny termin płatności rachunku/faktury VAT wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury do
siedziby Zamawiającego.
Maksymalny termin płatności rachunku/faktury VAT wynosi 30 dni od dnia dostarczenia faktury do
siedziby Zamawiającego.
Wykonawca, który przedstawi najdłuższy termin płatności rachunku/faktury VAT otrzyma max 30
pkt, a inni odpowiednio mniej, stosownie do przedstawionego poniżej wzoru:
T = (Tx :Tmax) x waga kryterium (40%)
gdzie:
T – liczba punktów przyznanych danej ofercie,
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Tx – termin płatności rachunku/faktury VAT podany przez Wykonawcę, dla którego wynik jest
obliczany.
Tmax – maksymalny termin płatności rachunku/faktury VAT – 30 dni.
4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą liczbę
punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+T
Gdzie:
P – łączna liczba punktów ocenianej oferty,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena za realizację zamówienia”,
T- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin płatności rachunku/faktury VAT”.
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z niższą ceną.
XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO:
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną lub w terminie
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nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została
złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty lub nie wykluczono żadnego
Wykonawcy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania
i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o których mowa w art. 93
ust.1 ustawy Pzp.
4. Podstawą zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą będzie, przed podpisaniem umowy
przedłożenie:
a) zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego w pkt. XVIII SIWZ,
b) dokumentu potwierdzającego gotowość na przyjmowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych z RIPOK wyznaczonej dla Gminy
Sochocin,
c) w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia - umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających
się o zamówienie,
d) dokumentu/dokumentów dotyczących posiadanego i wymienionego w załączniku nr 5 wykazu
sprzętu spełniającego wymogi opisane w załączniku nr 9 do SIWZ – opisie przedmiotu
zamówienia.
Brak przedłożenia wymienionych dokumentów stanowi podstawę do uznania, iż Wykonawca
uchyla się od podpisania umowy oraz do zatrzymania wadium.
XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
2.
3.

4.
5.
6.

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
10 % ceny brutto wynikającej z oferty.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
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przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie
Zamawiającego.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty
stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania zamówienia w sposób należyty.

XIX. ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Istotne warunki umowy zawiera wzór umowy – załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.
XX. EWENTUALNE ZMIANY
W STOSUNKU DO OFERTY:

POSTANOWIEŃ

ZAWARTYCH

W

UMOWIE

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje
możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w
przypadku:
1. Zmian prawa powszechnie obowiązującego wpływających na zasady odbierania
i zagospodarowania odpadów.
2. Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku wprowadzenia ustawowej zmiany stawki
podatku VAT.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w pkt 1 i 2 Zamawiający dopuszcza możliwość
ewentualnego zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę nie większą niż
udokumentowany wzrost / zmniejszenie kosztów świadczenia usługi.
4. W przypadku zmian prawnych i organizacyjnych Wykonawcy.
XXI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI (art. 179-198g) ustawy Pzp przysługują
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Zamawiający informuje, iż wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).
XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sochocin, 09 – 110 Sochocin, ul.
Guzikarzy 9, tel. (23) 661 80 01, e-mail.: jerzy.ryzinski@sochocin.pl



Inspektorem
ochrony
danych
osobowych
jest
Katarzyna
Jasińska,
e-mail:
Katarzyna.jasinska@sochocin.pl, telefon: (23) 661 80 01*
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn „Odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki
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letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe z terenu Gminy Sochocin” nr postępowania R.271.50.2018 prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

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

XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
Załącznik nr 1 – formularz oferty Wykonawcy.
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Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
Załącznik nr 4 – zobowiązanie innego podmiotu.
Załącznik nr 5 – wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych.
Załącznik nr 6 – wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacją na temat ich
kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia.
Załącznik nr 7 – informacja o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej.
Załącznik nr 8 – projekt umowy.
Załącznik nr 9 – opis przedmiotu zamówienia.

Zatwierdził: 2018 r.
Jerzy Ryziński

.....................……………………………………
data

podpis (Wójt Gminy Sochocin)
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