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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401820-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Wręczyca Wielka: Usługi związane z odpadami
2017/S 195-401820

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Wręczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy Wręczyca Wielka
Osoba do kontaktów: Elżbieta Brodacka
42-130 Wręczyca Wielka
Polska
Tel.:  +48 343170245
E-mail: srodowisko@wreczyca-wielka.pl 
Faks:  +48 343170215
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z terenu Gminy Wręczyca Wielka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

mailto:srodowisko@wreczyca-wielka.pl
http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Wręczyca Wielka.
Kod NUTS PL224

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Wręczyca Wielka, wraz z ich transportem i zagospodarowaniem wydzierżawienie pojemników
na odpady zmieszane dla właścicieli nieruchomości i na odpady segregowane oraz worków na odpady
segregowane według poszczególnych frakcji.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wyposażenie obsługiwanych nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane
i segregowane oraz w worki do selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki będą wydzierżawione przez
Wykonawcę dla Gminy na okres wykonywania zamówienia;
2) odbiór od właścicieli nieruchomości wszystkich zebranych odpadów;
3) odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, metali, chemikaliów, zużytych baterii oraz zużytych akumulatorów, przeterminowanych leków
oraz zużytych opon;
4) zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie oraz monitorowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (dalej PSZOK) w m. Grodzisko przy ul. Floriańskiej 11. PSZOK będzie czynny: poniedziałek –
piątek 10.00-18.00, sobota 9.00-12.00;
5) zorganizowanie, przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK;
6) prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7) zagospodarowania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych
w instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której
mowa w art. 7 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987);
8) zagospodarowanie odpadów z zachowaniem wskaźników odzysku lub unieszkodliwiania zebranych odpadów
komunalnych, zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w
zakresie odebranych odpadów komunalnych od właścicieli;
9) zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z
2017 r. poz. 1289), w związku z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz.
1987 z późn. zm.), Wykonawca odebrane z terenu Gminy Wręczyca Wielka wszystkie odpady komunalne
zmieszane, biodegradowalne i zielone oraz zbierane selektywnie przekazywać będzie do instalacji posiadającej
status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (dalej RIPOK) dla Regionu I lub w
przypadku awarii tej instalacji do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w
uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.
Informacja o Gminie Wręczyca Wielka:
1) gmina wiejska,
2) powierzchnia terenu Gminy Wręczyca Wielka wynosi ok. 148 km²
3) Gminę zamieszkuje około 17 700 mieszkańców,
4) liczba nieruchomości na terenie Gminy, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi: 5.400 domów
jednorodzinnych oraz 17 budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
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5) liczba nieruchomości na terenie Gminy, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, wynosi ok. 700, w tym: ok. 655 podmiotów gospodarczych, 8 szkół, 6 przedszkoli, 4 ośrodki
zdrowia, 6 cmentarzy, Gminny Ośrodek Kultury – 1, Urząd Gminy – 8, boiska sportowe – 10,
6) ilość wytworzonych odpadów komunalnych ogółem, które trzeba będzie odebrać od właścicieli nieruchomości
za 12 m-cy wynosi szacunkowo 6.830 Mg w tym: 4.200 Mg odpadów zmieszanych, i 2.630 Mg odpadów
segregowanych
Na terenie Gminy Wręczyca Wielka jest utworzony punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK),
w m. Grodzisko ul. Floriańska 11. PSZOK zostanie wyposażony w kontenery przez wykonawcę oraz będzie
przez niego ochraniany, prowadzony i monitorowany.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000, 90513100, 90512000, 90513000, 34928480

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wysokość wadium ustala się w kwocie: 50 000 PLN, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych. Szczegółowe
informacje dotyczące wadium są zawarte w SIWZ.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.
1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie ustalane na podstawie:
a) zryczałtowanej ceny jednostkowej odbioru, transportu i zagospodarowania 1 Mg odpadów komunalnych
zmieszanych do RIPOK wraz z kosztami dzierżawy pojemników wg faktycznej ilości tych odpadów
potwierdzonej odpowiednimi dokumentami – zgodnie z ofertą,
b) zryczałtowanej ceny jednostkowej odbioru, transportu i zagospodarowania 1 Mg odpadów komunalnych
zbieranych selektywnie ( inne niż wymienione w ppkt. lit. c), d), e) ) do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów wraz z kosztami worków do selektywnej zbiórki odpadów wg faktycznej ilości tych odpadów
potwierdzonej odpowiednimi dokumentami – zgodnie z ofertą,
c) zryczałtowanej ceny jednostkowej odbioru, transportu i zagospodarowania 1 Mg odpadów komunalnych
segregowanych tj. popioły paleniskowe ( zbieranych przez 7 m-cy w roku ) wraz z kosztami dzierżawy
pojemników, wg faktycznej ilości tych odpadów potwierdzonej odpowiednimi dokumentami – zgodnie z ofertą,
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d) zryczałtowanej ceny jednostkowej odbioru, transportu i zagospodarowania 1 Mg odpadów komunalnych
segregowanych tj. bioodpadów – zielone ( zbieranych przez po 5 m-cy w roku) wraz z kosztami dzierżawy
pojemników, wg faktycznej ilości tych odpadów potwierdzonej odpowiednimi dokumentami – zgodnie z ofertą,
e) zryczałtowanej ceny jednostkowej odbioru, transportu i zagospodarowania do instalacji odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów 1 Mg odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon wg faktycznej ilości tych
odpadów potwierdzonej odpowiednimi dokumentami – zgodnie z ofertą,
f) zryczałtowanej ceny jednostkowej zawierającej koszty wyposażenia PSZOK
w pojemniki i kontenery, koszty prowadzenia i monitoringu PSZOK za dany miesiąc – zgodnie z ofertą.
2) Rozliczanie za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie miesięcznie, na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, z załączonymi dokumentami
potwierdzającymi przekazanie odpadów do zagospodarowania oraz dokumentacją z kontrolnego ważenia
odebranych odpadów, jeżeli takie ważenie miało miejsce w danym miesiącu.
3) Ceny jednostkowe, o których mowa w pkt. 1) podane w ofercie, pozostają niezmienne przez okres trwania
umowy i obejmują wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany cen jednostkowych.
4) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie
z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone
w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej
stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze
rozliczony.
5) Zapłata będzie dokonana przelewem na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do …….
dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6) Warunkiem zapłaty należności dla Wykonawcy za wykonane usługi będzie otrzymanie przez Zamawiającego
potwierdzeń otrzymania zapłaty przez podwykonawców zgodnie
z zawartymi z nimi umowami. Jeżeli pojawią się uzasadnione roszczenia podwykonawcy, to Zamawiający
dokona zapłaty dla podwykonawcy i pomniejszy należne wynagrodzenie dla wykonawcy o kwotę zapłaconą
podwykonawcy.
7) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.
8) Nie przewiduje się faktury pro-forma.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia;
3) pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną;
4) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego



Dz.U./S S195
11/10/2017
401820-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 14

11/10/2017 S195
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 14

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy:
I. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
II. Spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Ocena potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (dalej JEDZ) wg załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie
spełnia/nie spełnia.
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania zostanie wstępnie dokonana przez
Zamawiającego na podstawie złożonego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (dalej – JEDZ) wg
wzoru załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wstępna ocena braku podstaw wykluczenia z postępowania:
1) W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia, Wykonawca składa do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej JEDZ –
wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – formularz JEDZ stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym
jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w przypadku, gdy
Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące
w posiadaniu Zamawiającego – Zamawiający będzie uwzględniał te dokumenty.
5) W przypadku, gdy Wykonawcy powołują się w JEDZ na dostępność dokumentów w bezpłatnych,
ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, mogą wskazać te bazy danych (np.
adresy stron internetowych), tak aby Zamawiający samodzielnie pobierał ten dokument.
6) Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie www.uzp.gov.pl.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie
Zamawiającego, w terminie 10 dni zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających
brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych
przepisów.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają zezwolenie na zbieranie i transport odpadów (zgodnie z kodami odpadów) wydane na podstawie
ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1987);
b) są wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (zgodnie z
kodami odpadów) od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wręczyca Wielka, prowadzonego przez Wójta
Gminy Wręczyca Wielka.

www.uzp.gov.pl
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Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożenia dokumentów potwierdzających posiadanie
zezwolenia na zbieranie i transport odpadów oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez
Wójta Gminy Wręczyca Wielka, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2) Zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Doświadczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują w okresie ostatnich
trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej jedną usługę
polegającą na zbieraniu i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły
przez okres min. 12 miesięcy i w ilości co najmniej 4000 Mg/rok.
Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu wykonanych lub wykonywanych usług
i dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na zasadzie spełnia/nie
spełnia.
b) Potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
ba) dysponują bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Wręczyca Wielka lub w
odległości nie większej niż 60 km od jej granicy, do której Wykonawca posiada tytuł prawny, spełniającą
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
bb) dysponują:
co najmniej 2 samochodami specjalistycznymi, przystosowanymi do odbioru i transportu zmieszanych odpadów
komunalnych w pojemnikach o poj. od 100 l do 1100 l wraz z kierowcą i obsługą,
co najmniej 2 samochodami specjalistycznymi, przystosowanymi do odbioru
i transportu odpadów selektywnie zebranych w pojemnikach o poj. od 100 l i 1100 l,
wraz z kierowcą i obsługą,
co najmniej 1 samochodem specjalistycznym typu hakowiec, przystosowanym do transportu odpadów w
kontenerach wraz z kierowcą i obsługą,
co najmniej 1 samochodem skrzyniowym lub ciągnikiem z przyczepą, przystosowanym do odbioru i transportu
odpadów wielkogabarytowych o ładowności powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą i obsługą.
Samochody specjalne muszą być wyposażone w urządzenia do monitoringu bazującego na systemie
pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o
położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów,
umożliwiające weryfikację tych danych.
Samochody muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013
r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i
urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innego lub innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym
niezbędnym do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z
ich wiedzy i doświadczenia na potrzeby realizacji zamówienia.
3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają dostęp do środków finansowych lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej
300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych ),
b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000 PLN (słownie złotych: jeden milion
pięćset tysięcy,-).
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN,
dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona
internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w DUUE. Te
same zasady Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych w walucie.
Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową oraz polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca ma
ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną, zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej i ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej 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.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty ich zdolności techniczne lub zawodowe
lub sytuacja finansowa i ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa i ekonomiczna podmiotów,
o których mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację
techniczną, zawodową lub finansową o której mowa powyżej.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
a) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp,
b) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych,
sytuacji finansowej i ekonomicznej.
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu oświadczenie 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 – wg wzoru załącznika nr 3.
Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:

http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html
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1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:
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 15.5.2015 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 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015
r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5,
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego
nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie
Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 10 dni zobowiązany będzie do złożenia aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia następujących
oświadczeń i dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
oraz, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
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grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) 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;
5) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
6) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.);
1.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 – 6).
1.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów,
1) o których mowa w pkt 1 ppkt 1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy
(wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
2) o których mowa w pkt 1 ppkt 2) – 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
1.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.2, 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.
1.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
1.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1
ppkt. 1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
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oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej
osoby. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
1.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
następujących dokumentów:
1) zezwolenie na transport odpadów (zgodnie z kodami odpadów) wydane na podstawie ustawy
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.);
2) zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wręczyca Wielka (zgodnie z kodami odpadów),
wydane przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka;
3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
Wykaz powinien zawierać następujące informacje:
— imię i nazwisko osób skierowanych do realizacji zamówienia, funkcja, jaką pełnić będzie wskazana osoba,
— rodzaj uprawnień ( dotyczy kierowców), numer, data wydania i organ wydający uprawnienia,
— podstawa dysponowania osobą ( umowa o pracę, umowa zlecenie, zobowiązanie innego podmiotu o
udostępnieniu );
5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług
w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
7) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Spełnianie warunku zostanie
ocenione na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oraz polisy, a w
przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca ma ubezpieczoną odpowiedzialność
cywilną, zasadzie spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy:
a) posiadają dostęp do środków finansowych lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300
000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych ),
b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000 PLN (słownie złotych: jeden milion
pięćset tysięcy,-).

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie:
— złożonego wykazu wykonanych lub wykonywanych usług i dokumentów potwierdzających, że zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, na zasadzie spełnia/nie spełnia;
— złożonego wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług
w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, na zasadzie
spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują w okresie ostatnich
trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej jedną usługę
polegającą na zbieraniu i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły
przez okres min. 12 miesięcy i w ilości co najmniej 4000 Mg/rok.
Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu wykonanych lub wykonywanych usług
i dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na zasadzie spełnia/nie
spełnia.
b) Potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
ba) dysponują bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Wręczyca Wielka lub w
odległości nie większej niż 60 km od jej granicy, do której Wykonawca posiada tytuł prawny, spełniającą
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
bb) dysponują:
co najmniej 2 samochodami specjalistycznymi, przystosowanymi do odbioru i transportu zmieszanych odpadów
komunalnych w pojemnikach o poj. od 100 l do 1100 l wraz z kierowcą i obsługą,
co najmniej 2 samochodami specjalistycznymi, przystosowanymi do odbioru
i transportu odpadów selektywnie zebranych w pojemnikach o poj. od 100 l i 1100 l,
wraz z kierowcą i obsługą,
co najmniej 1 samochodem specjalistycznym typu hakowiec, przystosowanym do transportu odpadów w
kontenerach wraz z kierowcą i obsługą,
co najmniej 1 samochodem skrzyniowym lub ciągnikiem z przyczepą, przystosowanym do odbioru i transportu
odpadów wielkogabarytowych o ładowności powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą i obsługą.
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Samochody specjalne muszą być wyposażone w urządzenia do monitoringu bazującego na systemie
pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o
położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów,
umożliwiające weryfikację tych danych.
Samochody muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013
r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Termin rozliczenia za wykonanie usługi. Waga 40

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
GK.271.11.2017.B

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.11.2017 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
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Data: 21.11.2017 - 10:15
Miejscowość:
Wręczyca Wielka
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego możliwość udzielenia
zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług w trybie zamówienia z wolnej
ręki, wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcy usług zbierania, transportu i
zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dostawy pojemników, stanowiących nie więcej niż 20 %
wartości zamówienia podstawowego.
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania
w zamówieniach uzupełniających cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych nie wyższych niż czynniki
kalkulacyjne zastosowane w zamówieniu podstawowym.
2. Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 24 aa) Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych
poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia (w tym zmiana
wysokości podatku VAT),
2) zmiana sposobu i organizacji wykonywania przedmiotu umowy uzasadniona wprowadzonymi przez
Zamawiającego zmianami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz
zmianami uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego
aneksu pod rygorem nieważności.
Zmiany umowy, o których mowa w ust. 4, muszą być dokonywane z zachowaniem postanowień art. 140 ust.
3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza
określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587849

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia
przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587849
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.10.2017

www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

