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ZPD.271.11.2016 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA ODBIERANIE  I ZAGOSPODAROWYWANIE ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE 
GMINY ROPA  

 
 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 
Gmina Ropa 
Ropa 733, 38-312 Ropa 
tel: (018)353-40-14     
fax: (018)353-40-14 wew.55    

      e- mail: gmina@ropa.iap.pl 
NIP: 738-21-30-282 
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
 
1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004  roku Prawo 

zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2015, poz.2164 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego                          
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8. 

 

              2. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na portalu UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych pod  
                   nr:   368901-2016 z dnia 16-12-2016 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 
                   internetowej Zamawiającego www.ropa.iap.pl.  

 
 
3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 
3.1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych  
oraz ich zagospodarowanie w 2017 roku z terenu nieruchomości zamieszkałych  
i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Ropa w tym: 
1) odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) – (kod odpadów 20 03 01). 

Częstotliwość załadunku i wywozu – 1 raz w miesiącu w okresie od stycznia do kwietnia oraz od 
września do grudnia, natomiast w okresie od maja do sierpnia 2 razy w miesiącu 

2) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny z podziałem na:  
a) papier i tekturę (kod 20 01 01,15 01 01),  
b) szkło (kod 20 01 02, 15 01 07), 
c) tworzywa sztuczne (kod 20 01 39,15 01 02) opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05) oraz 

metal (kod 15 01 04, 20 01 40), 
3) odpadów zbieranych selektywnie wyszczególnionych poniżej:  

a) odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07),  
b) odpadów budowlanych i rozbiórkowych (kody 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 

01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99),  
c) zużytych opon (16 01 03),  
d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kody 20 01 35* i 20 01 36), 
e) odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych (chemikaliów, 

zużytych baterii i akumulatorów i innych) (kody 20 01 13*, 20 01 14*,20 01 15*, 20 01 19*, 20 
01 21*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 33*, 

f) przeterminowanych leków (kod 20 01 33),  
g) odpadów zielonych (kod 20 02 01), 
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie – 1 raz  
w miesiącu. 
Odpady zielone gromadzone będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Będzie możliwość 
przywiezienia ich własnym transportem do wyznaczonego miejsca. 

http://www.ropa.iap.pl/
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Odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie 
odbywać się poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi 
nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach. 
Częstotliwość – 2 razy w roku. 
 

                  3.2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych należy wykonywać w sposób uwzględniający poniższe 
warunki: 
1) przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej 
(a w przypadku braku regionalnej do zastępczej regionalnej) instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych, właściwej dla regionu sądecko-gorlickiego zgodnie z obowiązującą uchwałą 
Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa 
Małopolskiego, 

2) przekazywanie odpadów zbieranych w sposób selektywny do instalacji odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, 
o której mowa  w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, 
ze zm.). 

3.3. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do: 
1) udostępnienia zamawiającemu do korzystania na czas trwania umowy odpowiednio opisanych 

pojemników (o pojemności co najmniej 1,1 m3) do gromadzenia: 
a) papieru i tektury (w kolorze niebieskim): 5 szt.,  
b) szkła (w kolorze zielonym): 5 szt., 
c) tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz metalu (w kolorze żółtym): 5 szt., 
d) odpadów komunalnych zmieszanych – niesegregowanych (w kolorze innym, niż pojemniki 

określone pod lit. a-c): 10 szt., 
i ich ustawienia w miejscach uzgodnionych z zamawiającym. 

2) dostarczenia zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy  worków o podwyższonej 
wytrzymałości, zapewniającej szczelność i pojemności dostosowanej do potrzeb użytkownika. 
odpowiednio opisanych na odpady zbierane selektywnie: 
a) papier i tekturę (w kolorze niebieskim),  
b) szkło (w kolorze zielonym), 
c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal (w kolorze żółtym), 
d) odpady zmieszane – kolor czarny. 
w ilości gwarantującej zapewnienie pełnego zapotrzebowania właścicieli nieruchomość w tym 
zakresie. 

Wykonawca musi posiadać co najmniej 2 samochody specjalistyczne- bezpylne o minimalnej 
kubaturze 10 m3, minimum 2 samochody skrzyniowe o ładowności minimalnej 3,5 Mg,  
2 samochody o kubaturze 5m3 (mała śmieciarka) oraz co najmniej 1 samochód (tzw. bramowiec) 
przystosowany do przewozu kontenerów (wykaz sprzętu, którym dysponuje Wykonawca w celu 
realizacji usług – załącznik nr 9 do SIWZ) 

3.4. Załącznikiem do specyfikacji jest mapa obrazująca lokalizację dróg gminnych, wzdłuż których będzie 
prowadzona zbiórka odpadów załącznik nr 4 do SIWZ. 

 
3.5. Szacunkowa ilość odpadów przewidywanych do odbioru i zagospodarowania w ramach niniejszego 

zamówienia wynosi: 
1) odpadów zmieszanych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, powstających 
w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków, odpadów 
zielonych: ok.450 Mg. 

2) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (papier i tektura, szkło, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal): ok.150 Mg. 
 

Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień 
 
Wspólny słownik zamówień (CPV): 
90511000-2 Usługi wywozu odpadów 
90512000-9 Usługi transportu odpadów 
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
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4. TERMIN  WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
         
        do 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.  
 

5. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
6. ZAMÓWIENIA OKREŚLONE W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień. 

 
7. OFERY WARIANTOWE ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 
WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OFERT 
 
Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy zgodnie z w art. 22 ust 1 pkt 
2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) 
spełniają warunki udziału w postępowaniu a także pozostałe warunki określone w SIWZ. 
W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty 
należy dołączyć pełnomocnictwo w którym członkowie konsorcjum umocowali jeden podmiot do 
reprezentowania wszystkich w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp), które 
musi obejmować również wszystkie czynności podejmowane przez wykonawców w trakcie postępowania 
lub w którym członkowie konsorcjum umocowali jeden podmiot do reprezentowania wszystkich                           
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp), które musi obejmować również 
wszystkie czynności podejmowane przez wykonawców w trakcie postępowania i zawarcia umowy                         
w sprawie zamówienia publicznego. 

 
8.2. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone                
w art. 22 ust. 1 – 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to                      
z odrębnych przepisów,   
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  
3) zdolności technicznej lub zawodowej. 
 
Określenie warunków udziału w postępowaniu 
 
1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów,   

 
Wykonawca posiada wpis do  rejestru działalności regulowanej (prowadzonego przez Wójta Gminy 
Ropa) w zakresie odbioru odpadów komunalnych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ropa. 
W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek ten musi zostać spełniony przez tego                         
z Wykonawców występujących wspólnie, który faktycznie realizując zamówienie dokonywał będzie 
czynności objętej wpisem. 

 
2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
 
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie warunku. 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy. 

 
3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
 
Wykonawca posiada doświadczenie polegające na wykonaniu lub wykonywaniu należycie  co 
najmniej 1 usługi wywozu odpadów komunalnych w ilości co najmniej 400 Mg w ramach tego 
zamówienia (umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
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8.3 Dysponowanie zasobami  innych podmiotów 
 

1. Wykonawca na podstawie art. 22a ustawy Pzp, może w celu potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go            
z nimi stosunków prawnych.  

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest 
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. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane.  

4. 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. 

5. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zobowiązania innych podmiotów do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia udowadniającego, 
że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz, że stosunek łączący wykonawcę z 
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W szczególności dokument winien 
określać: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów 
innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres 
udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego oraz czy podmiot, na 
zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizuje roboty budowlane 
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca może wykorzystać wzór zobowiązania 
innego podmiotu stanowiący zał. nr 6 do SIWZ. 

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, Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego zastąpi ten podmiot innym podmiotem/podmiotami lub zobowiąże się do osobistego 
wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub 
sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust 8.3.1.  

 
 

8.4   Ogólne wymagania: 
1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamówienia 

Wykonawca z którym Zamawiający podpisze umowę, do jej wykonania zatrudniał we własnym 
przedsiębiorstwie lub podwykonawcy, co najmniej 2 osoby na umowę o pracę, w wymiarze na 
minimum ½ etatu przy wykonywaniu zamówienia, w szczególności odbiorze odpadów.  

2. Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy Wykonawca przedłoży 
   zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze 
   wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, 
   wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę 
   o pracę przy realizacji zamówienia.  

        3. W przypadku nie przedstawienia dokumentów o których mowa w ww. pkt 2 lub  stwierdzenia, że do 
             świadczenia usług wynikających z niniejszej umowy nie jest zatrudnionych na umowę o pracę na minimum ½ 
             etatu co najmniej 2 osób, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1.000 zł brutto za każde 
             stwierdzone zdarzenie. 
 

9. PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy zgodnie z w art. 22 ust 1 pkt 
1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) nie 
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp. 

 
9.2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp. 

 
9.3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której 
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mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.                       
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) celem zbadania czy nie 
zachodzi przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania określona w art. 24 ust. 1 pkt 23. 
Wykonawca może wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący zał. nr 7 do SIWZ. 
 
10. DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ 
 
10.1. Na ofertę składają się:  
 

1. Wypełniony formularz „OFERTA”, który należy sporządzić ściśle wg wzoru formularza 
stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione 
do składania  oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy, 

2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego w imieniu wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,  

 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                    
w postępowaniu do oferty należy dołączyć: 
 

3. Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru oświadczenia stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ, 

 
10.2. Zamawiający  zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, dokona oceny ofert a następnie zbada, czy 
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. W związku z powyższym zamawiający wezwie 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 
niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 
 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej -  
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej (prowadzonego przez Wójta 
Gminy Ropa) w zakresie odbioru odpadów komunalnych objętych niniejszym przedmiotem 
zamówienia od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ropa. 
 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej -  wykaz usług wykonanych/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                    
z wykorzystaniem wzoru wykazu stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ, 

 

 
Dowodami o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane/są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie wykonawcy, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonanie, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 

3. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 
zamawiającego - wykaz instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których 
Wykonawca zobowiązuje się przekazywać odebrane odpady, sporządzony na formularzu 
stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ. 

 
10.3. Jeżeli Wykonawca, który na podstawie art. 22a ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, składa na wezwanie Zamawiającego dokumenty 
dotyczące tych podmiotów, wymienione w par. 5 pkt 1-9  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy                           
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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10.4.  Forma dokumentów 
 
Oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być złożone w oryginale. 
 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa  
w ust. 10.1.3. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
 
Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność                          
z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
 
W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa, kopia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem 
przez notariusza. 
 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  
 
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.  
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 
11. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, ORAZ SPOSÓB 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
 
Zamawiający dopuszcza przekazywanie zawiadomień oraz informacji (w tym wezwań) pisemnie lub 
faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem postanowień ust. 10.4. SIWZ. 

 
Wyjaśnienia dotyczące SIWZ 
 
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców. 
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub będzie 
dotyczył udzielonych wyjaśnień, zamawiający będzie mógł udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 
rozpatrzenia. 
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 
ujawniania źródła zapytania, a także zamieszcza na stronie internetowej na której została umieszczona 
niniejsza specyfikacja. 

 
Modyfikacja treści SIWZ 
 
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić  
treść SIWZ. 
Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej na której została 
umieszczona niniejsza specyfikacja. 
W przypadku przedłużenia terminu składania ofert o przedłużeniu zamawiający niezwłocznie zawiadamia 
wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej na 
której została umieszczona niniejsza specyfikacja. 

 
11.1. Osoby  uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami  
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:  
Elżbieta Jantas, (w dni robocze w godzinach  8:00 – 15:00) tel. 18 353 40 14 w. 25. 

                   
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł  (słownie zł: pięć tysięcy 00/100) 
 
Wadium musi obejmować okres związania ofertą to jest 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

 
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
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- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym     
  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158,    
   ze zm.).(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 369). 
Zamawiający poza formami wnoszenia wadium ww. nie dopuszcza innych form jego wnoszenia.  

 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 
Nr 18 8795 0005 2001 0019 3858 0002. 

 
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę 
uznania rachunku Zamawiającego. Uznanie rachunku Zamawiającego musi nastąpić najpóźniej w terminie 
składnia ofert. 

 
Wadium w formie innej niż pieniądz należy wnieść najpóźniej w terminie składnia ofert, wraz z ofertą jako 
oddzielny dokument lub złożyć w kasie Zamawiającego. 
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału.  
 
W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniach lub gwarancjach data wygaśnięcia poręczenia lub 
gwarancji obejmować musi co najmniej 30 dniowy termin związania ofertą. 
 
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób 
nieprawidłowy. 
 
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert.  
 
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, 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, pomniejszonym o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

 
 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami:  
a) jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana:  

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po   

stronie wykonawcy.  
b) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania 
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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. 
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Wniesienie odwołania  zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia. 
O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców którzy 
złożyli oferty. 

 
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
Oznaczenie (adresowanie) ofert 

 
Ofertę należy umieścić w zamkniętej i zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem kopercie w sposób 
gwarantujący zachowanie jej poufności do terminu otwarcia ofert. 
 
Kopertę należy zaadresować: 
Gmina Ropa 
Ropa 733, 38-312 Ropa  
 
oraz opisać:  
OFERTA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:  
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWYWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ROPA  

  NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 27.12.2016 godz. 9:15 
 
Forma oferty 
 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie  Prawo 
zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  
Pożądane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. 
Pożądane jest złączenie oferty w sposób (spięcie lub zszycie) uniemożliwiający dekompletację oferty 
poprzez wysunięcie się którejkolwiek z kartek. 
Dokumenty co do których przepisy dopuszczają złożenie ich kopii muszą być zaopatrzone klauzulą: „za 
zgodność z oryginałem” i potwierdzone zgodnie z ust. 10.4. 
W przypadku gdy informacje składane w trakcie postępowania stanowią tajemnice przedsiębiorstwa                      
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca 
zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone 
klauzulą: 
„NIE UDOSTEPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA.  
INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 
USTAWYO ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z póz. 
zm.)” i załączone do oferty jako odrębna część, niezłączona z ofertą w sposób trwały. 
Skuteczność dokonania takiego zastrzeżenia uzależniona jest od obowiązku wykazania przez wykonawcę, 
nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 
Podpisy 
 
Osoba/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (firmy), w obrocie prawnym muszą podpisać: 
- druk „Oferta” 
- załączniki  
- w miejscach w których wykonawca naniósł zmiany (poprawki) 
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty winny być ponadto opatrzone pieczęcią wykonawcy. 

 
Zmiany, wycofanie oferty 
 
Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert może wprowadzić zmiany do oferty lub wycofać 
złożoną swoją ofertę.  
Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak ww. zasady składania oferty z dopiskiem: 
„ZMIANA”. 
Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem że pisemne powiadomienie                       
o wycofaniu wpłynie do zmawiającego przed upływem terminu składania ofert. Do powiadomienia 
Wykonawca dołączy pełnomocnictwa osób podpisujących dokument wycofania oferty do podejmowania 
zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców składającego/cych ofertę, o ile nie wynikają 
z przepisów prawa lub inne dokumenty potwierdzające takie uprawnienie. 
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W trakcie otwarcia ofert koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną 
dołączone do oferty.  
Zamawiający ustali czy oferty których dotyczy WYCOFANIE podlegają skutecznemu wycofaniu – po 
stwierdzeniu poprawności procedury wycofania oznaczy ją napisem „WYCOFANA” i po rozstrzygnięciu 
postępowania dokona zwrotu wycofanej oferty wykonawcy.  

 
15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
Miejsce oraz termin składania ofert 
 
Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733 (II piętro, pok. nr 3 Sekretariat) za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1113, ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

 
Termin składania ofert upływa dnia: 27.12.2016 r. godz. 09:00 
 
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
 
Wykonawca może żądać pisemnego potwierdzenia złożenia oferty z zaznaczeniem daty i godziny 
wpłynięcia oferty do zmawiającego. Następnie oferta zostanie oznakowana datą i godziną wpływu. 

 
Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 

 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 27.12.2016 r. godz.: 9:15 w Urzędzie Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733  
(I piętro - świetlica). 

 
16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
Przygotowując ofertę, wykonawcy mają obowiązek zapoznać się z przedmiotem zamówienia. 
W formularzu oferty stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ należy określić: 
 
a)  cenę jednostkową za 1 Mg odpadów odebranych i zagospodarowanych (niezależnie od rodzaju)               

w zakresie odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych), odpadów wielkogabarytowych, 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego                              
i elektronicznego, powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych (tj. 
chemikalia, zużyte baterie i akumulatory i inne) przeterminowanych leków, odpadów zielonych, 
 

b)    cenę jednostkową za 1 Mg odpadów odebranych i zagospodarowanych (niezależnie od rodzaju)              
w zakresie odpadów - papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowvch 
oraz metalu,  

 
c)   cenę oferty  brutto wyrażoną w PLN jako sumę  iloczynów cen jednostkowych brutto za 1 Mg 

odpadów o których mowa pod lit. a – b i  szacunkowych  ilości Mg odpadów danego rodzaju  
zebranych w okresie obowiązywania umowy. 

 
W cenach jednostkowych należy ująć wszystkie usługi niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, 
wynikające z opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy, a także uwzględnić wszystkie obowiązujące             
w Polsce podatki, łącznie z podatkiem VAT oraz wszelkie inne opłaty związane  z wykonywaniem usługi, 
Cena oferty brutto będzie służyć do porównania i oceny ofert. 
Płatność realizowana będzie za faktyczną ilość Mg każdego z dwu rodzajów odpadów komunalnych    
zebranych i dostarczonych do uprawnionego  przedsiębiorcy  prowadzącego działalność w zakresie 
gospodarowania odpadami ważonych osobno. 
Wszystkie ceny należy podać w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj. PLN. 
Nie przewiduje się rozliczania za przedmiot zamówienia w walucie innej niż PLN 

 
17. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

 
Ocena ofert 

 
Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:  
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1. cena   -  60%   -  sposób oceny według opisu poniżej 
2. czas reakcji – 40 % sposób oceny według opisu poniżej 
 
 
 
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o wyżej przedstawione kryteria i ich wagi. 
 
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone następująco: 

             
1) Kryterium – cena 
                 
(Cn / Cof.b. x 100) x 60% = ilość punktów, gdzie: 

 
Cn             - najniższa cena spośród ofert, 
Cof.b. - cena oferty badanej, 
100  - wskaźnik stały, 
60%  - procentowe znaczenie kryterium ceny. 

 
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „cena” otrzyma maksymalną 
ilość 60 punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 
odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów. 

 
 

2) Czas reakcji T w ramach odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach Kp – 5, Kp-7, Kp - 10 i 
1100 l - waga 40%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru: 

T = TMIN x 40% x100 T  
TB 
 
T - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku),  
w kryterium czas reakcji 40% 

TMIN - najkrótszy czas reakcji w ramach odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach Kp-7 i 11001, 
zaproponowany wśród ofert niepodlegających odrzuceniu 

TB - czas reakcji w ramach odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach Kp-7 i 1100 l badanej oferty 

UWAGA : 

A. Przez czas reakcji Zamawiający rozumie okres od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego do 
momentu odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach Kp- 7 i 1100 1 przez Wykonawcę. 

B. Minimalny czas reakcji w ramach odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach Kp- 7 i 1100 l wynosi 1 
dzień. Maksymalny czas reakcji w ramach odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach Kp-7 i 1100 l 
wynosi 4 dni. 

C. W przypadku wskazania w ofercie czasu reakcji krótszego niż 1 dzień Wykonawca otrzyma max ilość 
punktur tj. 40, natomiast w przypadku wskazania w ofercie czasu reakcji dłuższego niż 4 dni lub 
niewskazanie w ofercie czasu reakcji w ogóle Wykonawca otrzyma punków 0. 

2. 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 

 
Żądanie wyjaśnień od wykonawców 
 
W toku badania i oceny ofert zmawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem jak niżej, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
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Poprawianie omyłek  
 
Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste pomyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 

 
Oferty z rażąco niską ceną 
 
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w tym złożenie 
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny w szczególności w zakresie określonym w art. 90 ust. 1 ustawy 
pzp. 
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 
wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

 
Oferty z jednakową ceną 
 
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty 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. 

 
Wybór najkorzystniejszej oferty 

 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 
Zmawiający udzieli zamówienia publicznego wykonawcy którego oferta odpowiada zasadom określonym 
w ustawie Prawo Zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w SIWZ oraz została oceniona 
jako najkorzystniejsza według przyjętych kryteriów oceny ofert. 
Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawców, którzy ubiegali się                            
o udzielenie zamówienia. 

 
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zachodzą przesłanki określone  w art. 
93 ust. 1 ustawy Pzp. 
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie 
wszystkich wykonawców, którzy: 
-  ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem  
   terminu składania ofert, 
-  złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert –  
   podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,                      
a została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 
Wybranemu wykonawcy zamawiający określi termin i miejsce zawarcia (podpisania) umowy. Termin ten 
może ulec zmianie z woli stron w uzasadnionych przypadkach lub w przypadku wniesienia odwołania.               
O nowym terminie wykonawca zostanie poinformowany po ogłoszeniu przez Izbę wyroku lub 
postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 
 
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana 
to zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może zażądać umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. 

 
19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia. 
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20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY, 
WZÓR UMOWY 

 
Do umów w sprawach zamówień publicznych zwanej dalej „umowami” stosuje się przepisy ustawy  z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.  
Umowa wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne 
wymagają formy szczególnej. 
Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej. 
Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym                   
w ofercie.  
Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 144 
ust. 1 ustawy pzp.  
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
Postanowienia umowy (która ma być zawarta w wyniku postępowania) w tym dopuszczalne zmiany 
postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian, warunki płatności zawiera wzór umowy 
stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.  

 
21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH WYKONAWCY  
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej. 
Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich 
wniesienia określa Dział VI , Rozdział 1, 2 i 3  ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
21.1 Informacja o naruszeniu prawa 
 
1) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 
podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

2)  W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla 
tej czynności. 

3)  Na czynności, o których mowa w pkt. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 
ustawy Pzp. 

 
21.2 Odwołanie 
 
1)  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

 podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której   
      zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
2)    W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
       a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
       b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
       c) odrzucenia oferty odwołującego, 
       d) opisu przedmiotu zamówienia, 
       e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
3)  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4)  Odwołanie  wnosi  się  do   Prezesa   Izby  w  formie  pisemnej  lub w postaci  elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym   podpisem   elektronicznym   weryfikowanym   przy pomocy  ważnego   
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju 
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podpisu. 
5)  Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

6)  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
zdanie drugie ustawy pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

7)  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

8)  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,                  
w którym  powzięto lub przy zachowaniu  należytej staranności można  było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9)  Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

      a) 15  dni  od  dnia  zamieszczenia  w  Biuletynie Zamówień  Publicznych  ogłoszenia  o  udzieleniu  
           zamówienia, 
      b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień          
          Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
10) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
 

23. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 
1. Wzór umowy, 
2. Formularz „OFERTA”, 
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
4. Mapa obrazująca lokalizację dróg gminnych, wzdłuż których będzie prowadzona zbiórka odpadów. 
5. Formularz wykonanych lub wykonywanych usług, 
6. Wzór zobowiązania innego podmiotu, 
7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
8. Wykaz instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których Wykonawca zobowiązuje się 

przekazywać odebrane odpady, 
 9. Wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy usług w celu realizacji usług. 

 
 

Ropa, 14.12.2016 r. 
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