Nr sprawy: ZP.271.4.2018

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Biały Dunajec
reprezentowana przez
Wójta Gminy Biały Dunajec
ul. Jana Pawła II 312
34-425 Biały Dunajec
tel. 18 20 795 11
fax: (0-18) 20-73-124

ZADANIE: „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych w Gminie Biały Dunajec”

Zatwierdził:
Wójt Gminy Biały Dunajec
Andrzej Jacek Nowak

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych - Pzp (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej
„ustawą”
Biały Dunajec, dnia 9 marca 2018 r.

Zawartość Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
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Nazwa i adres Zamawiającego,
Tryb udzielenia zamówienia,
Opis przedmiotu zamówienia,
Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych oraz informacja o możliwości zawarcia umowy
ramowej,
Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
Termin wykonania zamówienia,
Warunki udziału w postępowaniu,
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp,
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia,
Informacje o podwykonawcach,
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami,
Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Wymagania dotyczące wadium,
Termin związania ofertą,
Opis sposobu przygotowania ofert,
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,
Opis sposobu obliczenia ceny,
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą,
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert,
Czynności wykonywane przy otwarciu ofert,
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego,
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, wzór umowy,
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia,
Informacje dodatkowe
Wykaz załączników.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1.1.Gmina Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec
1.2.e-mail: przetargi@bialydunajec.com.pl
1.3.telefon: (18) 20-79-521
1.4.fax: (0-18) 20-73-124
1.5.Strona internetowa: www.bialydunajec.com.pl
1.6.Godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze
zm.).
2.2. Na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
2.3. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
2) 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),
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3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z późn. zm).
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej demontaż, transport i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest z z gospodarstw domowych w Gminie Biały Dunajec w ilości 418,65 Mg , w
tym 240,00 Mg wymagających demontażu oraz 178,65 Mg niewymagających demontażu.
Zadanie obejmuje:
1) demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biały Dunajec w
ilości 240,00 Mg (Ilość z 50 zabudowań gdzie na podstawie inwentaryzacji średnio na 1 budynek
przyjęto 4,8 Mg azbestu).
2) transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biały Dunajec w ilości
178,65 Mg (Ilość z 37 zabudowań, z których właściciele wcześniej zdemontowali pokrycie azbestowe)
Zakres zamówienia:
 organizacja i zabezpieczenie miejsc wykonywania usług,
 zdemontowanie wyrobów azbestowych na wskazanych przez Zamawiającego nieruchomościach,
 zabezpieczenie wyrobów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 potwierdzenie przyjęcia wyrobów zawierających azbest od właściciela nieruchomości – protokół odbioru
azbestu z każdego obiektu podpisany przez właściciela obiektu, Wykonawcę oraz potwierdzony przez
przedstawiciela Gminy do transportu i załadunek,
 uporządkowanie miejsca odbioru,
 (załącznik do umowy). Protokół odbioru powinien zawierać oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości
wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów
technicznych i sanitarnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.),
 transport odebranych odpadów na składowisko uprawnione do przyjęcia na stałe odpadów zawierających
azbest,
 przekazanie odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie tego
rodzaju odpadów,
 przekazanie Zamawiającemu kwitów wagowych z każdego obiektu oraz dokumentów potwierdzających
przekazanie odpadów na składowisko uprawnione do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest –
kart przekazania odpadów, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz.
1973),
 wykonanie pozostałych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zadania.
Wykonawca winien wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, z zachowaniem norm bhp oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych.
Zamawiający sukcesywnie przekazywał będzie Wykonawcy w formie pisemnej wykaz nieruchomości, z których
należy usunąć wyroby zawierające azbest. Wykaz będzie zawierał adres posesji, na której znajduje się odpad
azbestowy, dane właściciela posesji, nr telefonu kontaktowego.
Wykonawca ustali z właścicielami posesji, z których usuwane będą wyroby azbestowe, terminy wykonania
usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego wykazu nieruchomości, przekaże
Zamawiającemu pisemnie lub drogą elektroniczną przewidziane terminy demontażu, odbioru i załadunku
wyrobów zawierających azbest celem uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Ustalone terminy demontażu pokrycia dachowego mogą ulec zmianie, jeżeli w dniu, na który przewidziano
jego rozbiórkę będą panowały niekorzystne warunki atmosferyczne.
Wykonawca musi zapewnić deponowanie odpadów na składowisku uprawnionym do przyjęcia
na stałe odpadów zawierających azbest.
UWAGA: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004
r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.), Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów
zawierających azbest, zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu
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organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu
państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.
Rodzaj zamówienia: usługi
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):
90650000-8 - usługi usuwania azbestu
90512000-9 - usługi transportu odpadów
3.2. Wymagania dotyczące zatrudnienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień

publicznych

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 zdemontowanie wyrobów azbestowych, zabezpieczenie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
przygotowanie do transportu i załadunek,
 transport odebranych odpadów i przekazanie ich na składowisko uprawnione do przyjęcia na stałe
odpadów zawierających azbest.
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1) czynności. Zamawiający uprawniony
jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których
dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie pkt 1) czynności Zamawiający przewiduje sankcję
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie
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przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH I CZĘŚCIOWYCH ORAZ INFORMACJA
O MOŻLIWOŚCI ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 99 uPzp.

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT
6 USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie w dniu podpisania umowy.
Zakończenie w dniu 31.12.2018 r.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.
1b ustawy Pzp w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów, tj.: posiadają zezwolenie na transport odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) - art. 233 ust. 1, zezwolenia na transport odpadów
wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność, na czas, na jaki zostały
wydane, nie dłużej jednak, niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o
którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy, lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku,
gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym. Do wydawania zezwoleń na transport odpadów do czasu
utworzenia rejestru, stosuje się przepisy dotychczasowej ustawy o odpadach, tj. ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).
2) sytuacja finansowa: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) zdolność techniczna: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że
dysponuje co najmniej: jednym samochodem specjalnym o dopuszczalnej masie całkowitej
przekraczającej 3,5 tony, z urządzeniem HDS, posiadającym wagę elektroniczną z certyfikatem CE przystosowany do ważenia bezpośrednio na posesji odbieranego odpadu.
Dokument potwierdzający spełnianie warunku to: Wykaz wyposażenia dostępnego wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
(Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).
4) zdolność zawodowa w zakresie doświadczenia:
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- w zakresie doświadczenia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
- w zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia: Wykonawca spełni warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych
przez wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej:
1) jednym kierowcą posiadającym uprawnienia wymagane przepisami prawa do kierowania
samochodem specjalnym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, z urządzeniem
HDS, posiadającym wagę elektroniczną z certyfikatem CE - przystosowany do ważenia bezpośrednio
na posesji odbieranego odpadu.
Dokument potwierdzający spełnianie warunku to: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
(Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).
5) Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków o których mowa w ust. 2-4 może polegać na
zdolności zawodowej lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 6.
6) Wykonawca, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej, o
której mowa w ust. 3 i 4 może polegać na zdolnościach podmiotu trzeciego, pod warunkiem, że
podmioty te będą realizować zamówienie lub jego część.
7) Zamawiający będzie oceniać, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności finansowe lub
zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
tym celu:
1. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub zdolnościach zawodowych, o których mowa w ust.
3-4, 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. Zobowiązanie
winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę podmiotu trzeciego do udzielenia wykonawcy
odpowiedniego zasobu, wskazywać jego rodzaj oraz okres na jaki odpowiedni zasób zostanie udzielony,
a także charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem - treść zobowiązania
określa załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Zamawiający również w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, może żądać także dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi
(część przedmiotu zamówienia), których wskazane zdolności dotyczą.
8) Jeżeli udostępnione zasoby innego podmiotu, na zdolnościach którego Wykonawca polega w celu
spełnienia warunku w postępowaniu nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, Zamawiający będzie żądał, 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 samodzielnie wykaże
zdolności finansowe lub zawodowe.
9) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia z postepowania.
10) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
11) Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od Wykonawców środki
dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności
Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne
poziomy zdolności.
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8. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5
8.1.
8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do
którego zachodzą wskazane poniżej okoliczności, spośród przewidzianych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, tj.:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe;
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub na podstawie
okoliczności, wymienionych w pkt 8.2 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.
Zgodnie z art. 24 ust. 9 ustawy Pzp, Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody,
o których mowa w pkt 8.4.

9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
Zamawiający w niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 24aa uPzp najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca, o którym mowa wyżej będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert.
9.1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert:
1) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ,
2) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca, zamieszcza w oświadczeniach informacje o podmiotach trzecich, na których zasoby się
powołuje, dotyczące:
o braku istnienia wobec podmiotów trzecich podstaw wykluczenia,
o zakresu, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w celu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa
w ppkt 1 i 2 (załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Dokumenty te winny potwierdzać 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.
9.2.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
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złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
9.3.

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany przez Zamawiającego do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1) potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.2 ppkt 1
SIWZ, tj.:
a) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zawierających azbest;
2) potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.2 ppkt 3
SIWZ, tj.:
a) wykaz wyposażenia dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, wzór wykazu stanowi załącznik nr
7 do SIWZ.
3) potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.2 ppkt 4
SIWZ, tj.:
a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wzór wykazu stanowi załącznik
nr 8 do SIWZ
4) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, tj.:
a) 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.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

9.4.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.3 ppkt 2 lit. „a” niniejszego rozdziału:
 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
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 wyżej, 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.
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.

9.5.

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, 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.

9.6.

Składanie oferty wspólnej przez Wykonawców:
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się
o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum lub spółka cywilna).
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Wspólnicy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres (oprócz danych
wszystkich Wykonawców) należy wpisać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).
9.7.

Wykonawca złoży wraz z ofertą:
 Wypełniony formularz ofertowy – zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ),
 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ),
 Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się
o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w imieniu podmiotu działa osoba, której umocowanie
nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (dokumentów
rejestrowych), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub
kserokopii potwierdzonej notarialnie,
 Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

10. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH
10.1.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający nie nakłada na
Wykonawców obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.
10.2. W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym:
 firm Podwykonawców oraz części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy.
10.3. Wykonawca ma prawo zmienić albo zrezygnować z Podwykonawcy na każdym etapie realizacji umowy.

11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
11.1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów:
1) Zamawiający informuje, że przyjętą formą porozumiewania się z Wykonawcami: składania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony postępowania jest forma pisemna (za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe,
osobiście, za pośrednictwem posłańca) lub faks lub droga elektroniczna (przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną),
2) jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą za pomocą faksu lub
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;
11.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie na adres: Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec
e-mail: przetargi@bialydunajec.com.pl , telefon: (18) 20-79-521, fax: (0-18) 20-73-124
11.2. W przypadku oferty wspólnej Zamawiający kierował będzie korespondencję wyłącznie na adres
pełnomocnika stron.
11.2. Pracownikami
uprawnionymi
do
bezpośredniego
kontaktowania
się
z
Wykonawcami
i udzielania wyjaśnień są:
–
w zakresie przedmiotu zamówienia: Andrzej Kęsek – Poinspektor ds. Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska, tel. (18) 20 795 21;
– w zakresie procedury przetargowej: Adam Matyga– Inspektorr ds. inwestycji izamówień
publicznych, tel. (18) 20 795 21,
w następujących dniach i godzinach: poniedziałek - piątek w godzinach pracy Urzędu Gminy Biały
Dunajec, tj. 7.30-15.30.
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12. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
12.1.

12.2.
12.3.
12.4.

WYJAŚNIEŃ

DOTYCZĄCYCH

SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, tj.
www.bialydunajec.com.pl
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający
udostępnia na stronie internetowej urzędu, tj. www.bialydunajec.com.pl
Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadziła do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zmówień
Publicznych.

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
13.1.

Wysokość wadium.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy

złotych 00/100),

13.2. Termin wniesienia wadium.
1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert;
b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Urzędzie Gminy Biały
Dunajec, ul. Jana Pawła II 312 przed upływem terminu składania ofert.
2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym:
a) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
z dopiskiem „Wadium – Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych w Gminie Biały Dunajec,

Nr sprawy: ZP.271.4.2018”,
Podhalański Bank Spółdzielczy. Nr rachunku 94 8821 0009 0010 0100 1717 0009.

13.3.
1)
–
–
–
–
–

2)
3)
13.4.
1)
2)

b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert
w siedzibie Zamawiającego: w kasie Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425
Biały Dunajec a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć
do oferty.
Formy wniesienia wadium.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
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. z 2014 r. poz. 1804
oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za
wniesione prawidłowo.
Zwrot wadium.
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 13.5 ppkt 2).
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
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3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
4) 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.
13.5. Zatrzymanie wadium.
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
13.6. Inne postanowienia dotyczące wadium.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie pkt 13.4 ppkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
15.1.
15.2.

15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
15.8.

Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z wymogami
specyfikacji.
Oferta powinna zawierać:
a) Oświadczenia wymagane w pkt 9.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
b) Wypełniony formularz ofertowy – zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;
c) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się
o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w imieniu podmiotu działa osoba, której umocowanie nie
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (dokumentów rejestrowych),
to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej notarialnie,
d) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
Zaleca się aby Wykonawca przy sporządzaniu oferty skorzystał ze wzorów przygotowanych przez
Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca przedstawi ofertę oraz załączniki na swoich drukach,
winny one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.
Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie ręcznie pismem drukowanym, na maszynie do
pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Pełnomocnictwo składane do oferty powinno zostać złożone w:
1) oryginale lub
2) kopii poświadczonej notarialnie.
Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
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15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.
15.14.
15.15.

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp oraz dotyczące Podwykonawców należy złożyć
w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu, inne niż oświadczenia należy składać 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.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność
z oryginałem).
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
Jeżeli Wykonawca wskaże, że oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w §2, §5 i §7 rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dostępne są w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.
Jeżeli Wykonawca wskaże, że oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w §2, §5 i §7 rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, znajdują się w posiadaniu
Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego
zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Wszelkie poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
Zaleca się aby strony oferty były ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości wysunięcia się jakiejkolwiek kartki.
Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa wykonawcy
adres
numer telefonu, faksu
„OFERTA NA ZADANIE: „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych w Gminie Biały Dunajec”

ZP.271.4.2018

– NIE OTWIERAĆ PRZED 19.03.2018 r. godz. 10.30”

15.16. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.
1) nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 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,
2) dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez
siebie sposób; zaleca się aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte
o oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.
3) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy Pzp.

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
16.1.

Oferty należy składać do dnia 19.03.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy
Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec, Sekretariat (od poniedziałku do piątku w
godz. 7:30 do 15:30) pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na
przyczyny opóźnienia.
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16.2.

16.3.

16.4.
16.5.

Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta,
odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY",
Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie
o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta,
odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie w myśl art. 84 ust. 2 uPzp.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312,
34-425 Biały Dunajec, w dniu 19.03.2018 r. o godz. 10.30.

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

12.5.

12.6.

Wykonawca winien określić cenę oferty w sposób podany w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do
SIWZ).
Wyliczeń dla obliczenia ceny oferty należy dokonywać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
Do porównania ceny i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia.
W przypadku poprawiania omyłek rachunkowych za prawidłową Zamawiający przyjmie podaną
w formularzu ofertowym: cenę brutto za demontaż 1 tony wyrobów zawierających azbest, cenę brutto za
transport 1 tony wyrobów zawierających azbest i cenę brutto za unieszkodliwienie 1 tony wyrobów
zawierających azbest.
Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) 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.
Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, czy wybór jego
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku (zakres wymaganych informacji wskazany został w formularzu
ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ).

13. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA
MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.

19. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
A. cena - 60%
B. termin płatności – 40%
Oferty będą podlegały ocenie w kryterium A według następującego wzoru:
Cmin
An= ------------------------ x 60 pkt
Cn
An – liczba punktów przyznanych ofercie n w kryterium A
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n – numer oferty
Cmin – oferta z najniższą ceną
Cn – cena oferty badanej
W zakresie kryterium A oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
B. termin płatności:
Oferty będą podlegały ocenie w kryterium B według następującego wzoru:
Tb
Bn= ------------------------ x 40 pkt
Tn
Bn – liczba punktów przyznanych ofercie n w kryterium B
n – numer oferty
Tb – oferta badana w zakresie terminu płatności
Tn – oferta z najdłuższym terminem płatności
Zamawiający określa, że oferowany termin płatności:
- nie może być krótszy niż 7 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego,
- nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
W zakresie kryterium B oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagi. Oferty oceniane będą
punktowo.
Punkty wyliczone w kryterium A i B zostaną zsumowane (A+B).
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów. W przypadku identycznej
ilości punktów o wyborze oferty zdecyduje najniższa cena brutto oferty za całość zamówienia.

20. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU OFERT
20.1.

Otwarcie ofert jest jawne i następuje po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym
upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art. 86 ust. 2 Pzp);
20.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
20.3. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz ceny, terminy
wykonania, warunki płatności zawarte w złożonych ofertach (art. 86 ust. 4 Pzp);
20.4. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej www.bialydunajec.com.pl
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

21. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
21.1.
21.2.

W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza protokół
postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 96 i 97 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp, Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) unieważnieniu postępowania
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- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
21.3.

Zamawiający udostępni informacje, o których mowa wyżej w pkt 21.2 ppkt 1 i 4 na stronie internetowej
www.bialydunajec.com.pl
21.4. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący
konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do
przedłożenia umowy konsorcjum; natomiast w przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną – kopii
umowy spółki cywilnej.
21.5. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:
1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum –
głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy;
2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia;
3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji
jakości;
4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia;
5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji;
6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia;
7) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
21.6. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie należne Wykonawcy
wpłacane będzie na konto podmiotu, zwanego dalej „Liderem”, wskazanego wspólnie przez podmioty
występujące jako Wykonawca. Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego upoważnienia
stanowiącego załącznik do Umowy, w którym wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca upoważnią
Lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym oraz wskazania rachunku bankowego, na który
zapłata ma nastąpić. Upoważnienie to nie może być odwołane w okresie obowiązywania Umowy.
Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części
zgodnie z wystawioną przez Lidera fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata
dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy.

22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
22.1.

Zamawiający nie żąda wniesienia należytego wykonania umowy.

23. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY
23.1.
23.2.
23.3.
23.4.
23.5.

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowę ze składowiskiem odpadów uprawnionym do
przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest.
Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z postanowieniami
SIWZ.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy i zobowiązuje się do jej zawarcia,
gdy zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
 konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia na skutek:
1) wstrzymania wykonywania usług lub przerwy w ich realizacji powstałej z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy,
2) wprowadzenia, na wniosek Zamawiającego, dodatkowych zmian we wcześniej
zaakceptowanym harmonogramie realizacji usług,
3) wystąpienia siły wyższej (w szczególności: klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne,
embarga przewozowe, katastrofy), uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami,
4) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie usług,
w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub
innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli
konieczność wykonania usług w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które
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23.6.

23.7.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Fakt ten musi zostać zgłoszony niezwłocznie
Zamawiającemu;
5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności.
Opóźnienia, o których mowa wyżej muszą być udokumentowane stosownymi protokołami
podpisanymi przez przedstawicieli stron. W przedstawionych w ppkt 3-5 przypadkach
wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres
przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi
przerwy lub przestoju.
Strona wnosząca o zmiany inicjuje zmianę pisemnie w postaci wniosku. Wniosek musi zawierać opis
zmiany, uzasadnienie zmiany, czas wykonania zmiany (jeżeli wymaga).
Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony pod
rygorem nieważności.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy,
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni –
jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa
w pkt 23.5 , zgodnie z zapisami art. 94 ust. 2 ustawy.

24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.
24.2. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI 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 ustawy Pzp. 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.
24.3. 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.
24.4. 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.
24.5. 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.
24.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
24.7. 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.
24.8. 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 uPzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
24.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i 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 Zamawiającego.
24.10. 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
24.1.
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on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2
ustawy Pzp.
24.11. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej
czynności.

25. INFORMACJE DODATKOWE
25.1.
25.2.
25.3.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a uPzp.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

26. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4
do SIWZ
Projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ
 Wzór protokołu odbioru azbestu z każdego obiektu – załącznik do umowy
Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania niniejszego zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ
Wykaz wyposażenia dostępnego wykonawcy – załącznik nr 7 do SIWZ
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – załącznik nr 8 do
SIWZ
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