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[ INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM]

I.

1.1 Zamawiający:
Nazwa: Gmina Legnickie Pole
Adres: ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
Numer telefonu: 76/85-82-848, faks: 76/85-82-812
Adres e-mail: zamowienia@legnickiepole.pl
Strona Internetowa: www.legnickiepole.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek od godz. 7:00 do 16:00,
piątek od godz. 7:00 do godz. 14:00
1.2 Oznaczenie sprawy: GKiI.271.20.2018.U.PN W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy
posługiwać się tym znakiem.

[ TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO]

II.

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu gminy Legnickie Pole” prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) o wartości
szacunkowej przekraczającej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.
2.2 Czynności podejmowane przez Zamawiającego i Wykonawców w toku niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm.).
2.3 Zasadniczym źródłem informacji dotyczących zasad sporządzenia oferty jest niniejsza Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (dalej: u.p.z.p).
2.4 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134
ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.




III.

2.5

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

2.6

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

2.7

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

w dniu 03 października 2018 r. na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego,
w dniu 03 października 2018 r. na stronie: www.bip.legnickiepole.pl/zamówienia publiczne,
w dniu 03 października 2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych i opublikowane.
[ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA]

3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (tabela nr 3 i 4 w OPZ)
położonych na terenie gminy Legnickie Pole, transporcie oraz zagospodarowaniu tych odpadów poprzez:



przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do
instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w
ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z póń. zm.) wraz z wyposażeniem
nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz
pojemniki o minimalnej poj. 1100 litrów dla nieruchomości wielolokalowych dla każdej frakcji odpadów.



przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych (dalej: RIPOK), wyznaczonej dla Gminy Legnickie Pole w uchwale nr
XLIII/1450/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 oraz w uchwale nr
XLIII/1451/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego.
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3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zostały zawarte
w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w umowie na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę, określone w art. 29 ust. 3a u.p.z.p. (sekcja II.4.
Ogłoszenia o zamówieniu
3.3

1)

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) co
najmniej 4 (czterech) pracowników wykonujących prace, objęte przedmiotem niniejszego zamówienia np.:
kierowców pojazdami przeznaczonymi do wywozu odpadów, osób obsługujących załadunek odpadów do
pojazdu.

2)

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, które przedłoży najpóźniej w dniu
podpisania umowy.

3)

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiające uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy w zakresie spełniania warunku zatrudnienia na umowę o pracę. Na tym etapie, Wykonawca
będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, przedłożyć:
a)

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie
wykonawcy (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 imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

b)

zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy.

4)

Brak kopii umowy/umów o pracę lub zaświadczenia z ZUS, o których mowa w pkt 3, będzie traktowane jako
nie wykonanie obowiązku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę i skutkować naliczeniem kary
umownej w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każdy dzień opóźnienia.

5)

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

3.4 Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90.50.00.00 – 2 usługi związane z odpadami
90.51.10.00 - 2 usługi wywozu odpadów
90.51.40.00 – 3 usługi recyklingu odpadów
90.51.20.00 – 9 usługi transportu odpadów
90.51.31.00 - 7 usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90.53.30.00 – 2 usługi gospodarki odpadami
90.53.10.00 – 8 usługi zarządzania wysypiskami.
IV.

[ TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA]
4.1

r.

Termin świadczenia usługi określonej w rozdziale III SIWZ: od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019

4.2 Miejsce wykonania zamówienia: teren gminy Legnickie Pole, województwo dolnośląskie, granice
Rzeczypospolitej Polskiej.
V.

[WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU]

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki
udziału w postępowaniu.
5.1
5.2

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
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1.

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów (sekcja III.1.1 Ogłoszenia o zamówieniu):
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289),
prowadzonego przez właściwy organ tj. Wójta Gminy Legnickie Pole, w zakresie objętym
przedmiotem zamówienia;
b) aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na zbieranie lub na zbieranie i przetwarzanie
odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn.
zm.) lub pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 799 z późń. zm.)
c) aktualne zezwolenie na transport odpadami wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) lub odpowiadające mu
zezwolenie na transport odpadami wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
d) aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie:
 oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3
do SIWZ,
 aktualnych dokumentów/zezwoleń wymienionych w rozdz. 5.2 pkt 1. lit. b -d.

2.

Sytuacji ekonomicznej (sekcja III.1.2 Ogłoszenia o zamówieniu):
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie:
 oświadczenia o spełnianiu warunków udziału – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
 dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych).

3.

Zdolności technicznej lub zawodowej (sekcja III.1.3 Ogłoszenia o zamówieniu).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)

Nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej dwie usługi w
zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, w ilości nie
mniejszej niż 1000 Mg każda usługa, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączy dowody potwierdzające, że
usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie:
 oświadczenia o spełnianiu warunków udziału – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
 wykazu wykonanych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych – wg
wzoru stanowiącego złącznik nr 5 do SIWZ,
 referencji lub innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz, którego roboty zostały
wykonane.

2)

Dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia::
a)

pojazdami typu „śmieciarka” o pojemności skrzyni załadowczej od 12m3 do 18m3,
o dopuszczalnej masie całkowitej do 19t – co najmniej dwie sztuki do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 11 styczni 2013 r. poz 122.

b)

pojazdem do odbioru kontenerów o pojemności min. 7500l i dopuszczalnej masie całkowitej do 19t
– co najmniej dwie sztuki,
które będą wyposażone w systemem monitoringu, bazującego na systemie pozycjonowania
satelitarnego (GPS) umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o
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położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz czujniki zapisujące dane o miejscach załadunku i
wyładunku odpadów, umożliwiające weryfikacje tych danych przez Zamawiającego oraz będą
wyposażone w pozostałe wyposażenie zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 11 stycznia 2013 r. poz 122.
c)

bazą magazynowo – transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granic
gminy Legnickie Pole, do której Wykonawca posiada tytuł prawny i wyposażoną w warunki
techniczne wskazane w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska poz 122.

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie:
 oświadczenia o spełnianiu warunków udziału – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy – wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
5.3

Poleganie na zdolnościach innych podmiotów.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.

1.

5.4

2.

Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 u.p.z.p.

3.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a u.p.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają
w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a u.p.z.p., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w § 5 pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz.
1126).

6.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu na którego
zdolnościach polega Wykonawca nie potwierdzają spełniania warunków udziału przez Wykonawcę lub
zachodzą podstawy wykluczenia wobec tego podmiotu, Zamawiający żąda aby Wykonawca
w zakreślonym terminie:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub ekonomiczną, o których mowa w rozdziale V
SIWZ.

7.

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.

Podwykonawcy.
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1.

W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca jest
zobowiązany do wskazania w Formularzu oferty – IV części przedmiotu zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania firm Podwykonawców.

2.

Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu, złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 u.p.z.p.- wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do SIWZ.

3.

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia Podwykonawcy.

4.

Jeżeli powierzenie Podwykonawcy części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa
w art. 25a ust. 1 u.p.z.p. lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy.

5.

Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
należyte wykonania zamówienia.
[PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24. UST. 5 U.P.Z.P.]

VI.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p.(sekcja II.2.1 Ogłoszenia o zamówieniu).
6.1

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 u.p.z.p.(sekcja II.2.2
Ogłoszenia o zamówieniu).
6.2

[WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA]

VII.
7.1

Procedura odwrócona – art. 24 aa u.p.z.p. (sekcja IV.6.6 Ogłoszenia o zamówieniu)
1.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów.

3.

Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

4.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej
lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału
w postępowaniu.

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.

6.

Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
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Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w dziale 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy
spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.

7.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego
w celu potwierdzenia okoliczności braku podstaw do wykluczenia z postępowania (sekcja III.4. Ogłoszenia
o zamówieniu):
7.2

1)

Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2)

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3)

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4)

7.3

Odpis z właściwego rejestru lub 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 u.p.z.p.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ – zgonie z art. 24 ust. 11 u.p.z.p., Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 u.p.z.p.[informacja z otwarcia ofert], przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

Wykonawcy zagraniczni – wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych w celu potwierdzenia
okoliczności braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
7.4

1.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w dziale 7.2:
1) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5
i 6 u.p.z.p. - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) pkt 2 -4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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2.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsca zamieszkania ma
osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w dziale 7.3 pkt 1 SIWZ,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do 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. Przepis pkt 1 stosuje się.

3.

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.

4.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany
w dział 7.2 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w dziale 7.3 ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.

5.

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale V SIWZ (sekcja III.5.1
Ogłoszenia o zamówieniu).
7.5

1.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności, Zamawiający żąda od Wykonawcy
aktualnego zezwolenia na zbieranie lub zbieranie i przetwarzanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późń. zm.) lub pozwolenie zintegrowane, o którym
mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późń. zm.), aktualne zezwolenie
na transport odpadami wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) lub odpowiadające mu zezwolenie na transport odpadami
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualny wpis do rejestru zbierających
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

2.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną wynoszącą nie mniej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

3.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału.

4.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1)

wykazu wykonanych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi
zostały wykonane i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty – wg wzoru określonego załącznika nr 5 do SIWZ
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wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania przedmiotu zamówienia wraz z podstawą do dysponowania następującymi zasobami – wg
wzoru określonego załącznika nr 6 do SIWZ.

VIII.

[OFERTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA].

8.1

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza 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.
8.2

Ofertę wspólną należy przygotować i złożyć w następujący sposób:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym lub Wykonawcą
wskazanym w ofercie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8.4
Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda przedłożenia umowy
regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
8.3

IX.

[INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI]

9.1

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1. środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. z 2017 r. Dz. U. poz. 1219 z późn. zm.) na adres e-mail: zamowienia@legnickiepole.pl lub
sekretariat@legnickiepole.pl;
2. za pośrednictwem faksu na numer: 76/85-82-812.

9.2

Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej:
1. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dni 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
(t.j. z 2017 r. Dz. U. poz. 1481, z późn. zm.),
2. osobiście lub przez posłańca,
 na adres: Urzędu Gminy Legnickie Pole, ul. K. I. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole.

9.3

Wyjaśnienia treści SIWZ.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ Wykonawca może złożyć nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu na składanie ofert. Jeżeli wniosek wpłynie po upływie tego terminu, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt
1.
3. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone zostaną na stronie
internetowej Zamawiającego - www.bip.legnickiepole.pl/zamówienia publiczne/przetargi.

9.4

Zmiana treści SIWZ.
1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść
SIWZ. Wprowadzona zmiana, uzupełnienie, w tym zmiana terminów, przekazana zostanie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego - www.bip.legnickiepole.pl/zamówienia publiczne/przetargi.
2.

Wszelkie zmiany, uzupełnienia, wyjaśnienia oraz zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego, stają
się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert.
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3.

Jeżeli wprowadzona zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający może przedłużyć
termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

4.

Jeżeli wprowadzona zmiana, o której mowa w art. 12a ust. 1 lub 2 u.p.z.p., prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w
ofertach, jeżeli jest to konieczne, oraz zamieści informację o tym na stronie internetowej Zamawiającego
www.bip.legnickiepole.pl/zamówienia publiczne/przetargi.

Wyjaśnienia Wykonawców w toku badania i oceny ofert.
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiających może wezwać Wykonawców do złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego złożonych
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25a ust.1 u.p.z.p. lub pełnomocnictw, na podstawie art.
26 ust. 3, 3a i ust. 4 u.p.z.p.
2. Uzupełnione, poprawione oświadczenia i dokumenty lub wyjaśnienia powinny potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert.

9.5

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający
zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, zgodnie z art. 90
u.p.z.p.
9.6

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.
9.7

X.

[TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ]

10.1

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

10.2

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający
może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.
10.3

10.4

Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego
wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
10.5

XI.

[WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM]

11.1

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu;
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).
11.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank
Spółdzielczym w Legnickim Polu nr: 37 8649 1031 2001 0000 0101 0003.
11.2

11.4

Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno w treści zawierać:
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zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium
nieodwołalnie, bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji)
zawierające oświadczenie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 u.p.z.p.,
termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
miejsce i termin zwrotu gwarancji.

Wadium wnoszone w pieniądzu zostanie uznane za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło na rachunek bankowy
Zamawiającego przed terminem składania ofert. Wykonawca winien dołączyć do oferty dowód wpłaty wadium. Wadium
wnoszone w pozostałych formach powinno być wniesione w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę i dołączone do oferty. Natomiast oryginał należy złożyć w odrębnym opakowaniu dołączonym do oferty.
11.5

11.6

Zamawiający zwraca wadium:
1. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,
2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
3. niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.7

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
1.
2.

jeżeli zaszły okoliczności wymienione w art. 46 ust. 4a u.p.z.p.
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.

XII.

[OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT]

12.1

Oferta.
1.
2.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całego przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ,
2) oświadczenie o br, o którym mowa w rozdziale XIV dział 14.3 SIWZ.

Złożenie większej liczby ofert lub oferty na realizację części zamówienia lub zawierającej propozycje
wariantowe spowoduje ich odrzucenie.
4. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ i u.p.z.p. Wykonawcy są
zobowiązani wykorzystać załączone do SIWZ wzory dokumentów. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów
powinny być wypełnione, w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane. Nie
należy wprowadzać zmian do treści wzorów dokumentów.
5. Pełnomocnictwo, o ile jest wymagane, należy dołączyć do oferty w oryginale lub notarialnie poświadczonej
kopii. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać uprawnienie do podpisania oferty.
6. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p. oraz dotyczące podwykonawców, składane są w
oryginale.
7. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 5, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8. 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
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych
niż oświadczenia, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.
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Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Forma oferty.
1.

Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności, na Formularzu ofertowym – załącznik nr 2 do SIWZ.

2.

Formularz ofertowy oraz inne wzory oświadczeń stanowiące załączniki do SIWZ, należy sporządzić na
komputerze lub w inny czytelny i trwały sposób oraz podpisać przez osobę/y uprawnioną/e na podstawie
odrębnych przepisów do składania oświadczeń woli - reprezentowania Wykonawcy wraz z pieczątką/ami
imienną/ymi.

3.

Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz aby wszystkie dokumenty
załączone do oferty były parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Ponadto dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być zszyte lub spięte w sposób
utrudniający jej zdekompletowanie.

4.

Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie, a skreślenia dokonane w sposób
umożliwiający odczytanie przekreślonego napisu i parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

Tajemnica przedsiębiorstwa.
1.

Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

2.

Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu
art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
419 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one
być udostępnione. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego
punktu w Formularzu ofertowym. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym
dokumencie z widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie
wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p.

3.

Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przez podwykonawców. Informację o wykonaniu
części zamówienia przez podwykonawców należy zamieścić w Formularzu oferty.

Zmiana /wycofanie oferty.
1.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

2.

Zmiana złożonej oferty musi być złożona w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
Kopertę zawierająca zmienianą ofertę należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.

3.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Wykonawcy
o wycofaniu oferty. Zawiadomienie o wycofaniu oferty należy złożyć w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty, w odrębnej kopercie opatrzonej dopiskiem „WYCOFANIE” w terminie
składania ofert.

Opakowanie i oznakowanie oferty:
1.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Na kopercie należy napisać nazwę i adres
Wykonawcy. Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:
Oferta na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Legnickie Pole” Znak sprawy:
GKiI.271.20.2018.U PN
Nie otwierać przed dniem: 17 października 2018 r. przed godz. 09:15

2.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego opakowania,
oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w terminie składania ofert.

XIII.

[MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT]

13.1

Miejsce składania ofert:
1.

można składać osobiście lub przez posłańca:

2.

za pośrednictwem operatora pocztowego, o którym mowa w dziale 9.1 pkt 1,
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w poniedziałek, środę i czwartek od godz. 7:00 do godz. 15:00, we wtorek od godz. 7:00 do godz.
16:00 i piątek od 7:00 do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dientzenhofera 1, 59-241
Legnickie Pole, sekretariat – I piętro.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Dla oceny zachowania terminu decydujące
znaczenia ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
13.2
13.3

Termin składania ofert upływa w dniu 17 października 2018 r. do godz. 09:00.

13.4

Tryb otwarcia ofert:

Usunięto: 12

1.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 17 października 2018 r. o godz. 09:15 w siedzibie
Zamawiającego.

2.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

3.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach, zgodnie z treścią art. 86 ust 4 u.p.z.p.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej W terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.legnickiepole.pl/przetargi informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 u.p.z.p. (informacja z otwarcia ofert) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
u.p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w nin. postępowaniu
XIV.

[OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY]

Wykonawca, uwzględniając warunki realizacji przedmiotu zamówienia, określone w niniejszej SIWZ, powinien w
cenie ująć koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, uwzględniając przy tym m.in.:
14.1

charakterystykę terenu gminy Legnickie Pole,
ilość odbieranych odpadów komunalnych w 2017 roku,
możliwość wzrostu ilości odbieranych odpadów komunalnych w okresie realizacji usługi,
możliwość wzrostu ilości obsługiwanych nieruchomości w okresie realizacji usługi,
częstotliwość i sposób odbierania odpadów komunalnych,
konieczność osiągnięcia poziomu recyklingu i poziomu ograniczenia masy
z obowiązującymi przepisami,
inne koszty mające wpływ na realizację usługi.









odpadów,

zgodnych

Wykonawca powinien w cenie ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej i rzetelnej realizacji przedmiotu
zamówienia, o którym mowa w rozdziale III SIWZ oraz ewentualne ryzyko ekonomiczne wynikające z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.2

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia Formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ,
podając w nim cenę (kwotę netto plus podatek VAT) za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Cena
podana w Formularzu oferty będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy.
14.3

Cena określona w ofercie przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała
zmianom, z zastrzeżeniem zapisów rozdziału XVIII SIWZ.
14.4
14.5

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich, liczbowo, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dodatkowo cenę należy podać słownie. W przypadku rozbieżności
pomiędzy ceną podaną liczbowo i ceną podaną słownie, za wiążącą Zamawiający uzna cenę podaną słownie.
14.6

14.7

Rozliczenia między stronami umowy będą prowadzone wyłącznie w walucie PLN.

XV.

[OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG I
SPOSOBU OCENY OFERT ]

15.1

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
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CENY – waga 60%

W kryterium CENY do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena podana w ”Formularzu oferty” wyłącznie za
odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Legnickie Pole wskazanych w przedmiocie zamówienia.
Punkty poszczególnym ofertom będą przyznawane według poniższego wzoru:
cena najniższej oferty
C=-------------------------------------------------- X 60
cena oferty badanej
II.

III.

15.2

wzoru:

TERMIN PŁATNOŚCI za fakturę – waga 40%, w którym punkty poszczególnym ofertom będą
przyznawane według poniższego wzoru:
OFEROWANY TERMIN PŁATNOŚCI

LICZBA PUNKTÓW

14 dni

10 pkt

21 dni

20 pkt

30 dni

40 pkt

Kryterium terminu płatności będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w
Formularzu Ofertowym terminu płatności za fakturę. W przypadku, gdy Wykonawca, zaoferuje termin
płatności dłuższy niż 30 dni, Zamawiający do oceny przyjmie maksymalny okres – 30 dni.

Suma punktów, jakie może otrzymać Wykonawca w obu kryteriach zostanie wyliczona na podstawie poniższego

Gdzie:

S=C+P
C – suma punktów uzyskanych w kryterium CENA
P- suma punktów uzyskanych w kryterium TERMIN PŁATNOŚCI
S– suma punktów uzyskanych w obu kryteriach oceny ofert

15.3

Wartości punktów C, G oraz S zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.4

Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów (S).

15.5

Punkty zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
15.7 Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach
kryterium CENA.
15.8 W przypadku, gdy dwie oferty otrzymają identyczną liczbę punktów, jako najkorzystniejszą Zamawiający uzna
ofertę z najniższą ceną.
15.6

XVI.

[INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO]

16.1

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i
adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania
działalności Wykonawcówa., którzy złożyli oferty, a 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,
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unieważnieniu postępowania
 podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacja, o której mowa w sekcji 16.1 pkt 1 i pkt 4 zostanie udostępniona na stronie internetowej
www.bip.legnickiepole.pl/zamówienia publiczne.
16.3 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 u.p.z.p., w terminie:
1. nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2. albo 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało przesłane w
inny sposób.
16.4 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których
mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a u.p.z.p. jeżeli złożono tylko jedną ofertę.
16.2

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę i wniesie zabezpieczenie
należytego wykonania umowy.
16.5

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.
16.6

Miejsce i termin podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną uzgodnione w wyłonionym
Wykonawcą.
16.7

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93
u.p.z.p.
16.8
16.9

O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu
składania ofert,
2. złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.

XVII.

[WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY]

17.1

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dalej zabezpieczenie.

Wysokość zabezpieczenia zostaje ustalona na 7% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza:
17.2
17.3

Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących form:
1. pieniądzu,
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3. gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych,
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w
Banku Spółdzielczym w Legnickim Polu nr: 37 8649 1031 2001 0000 0101 0003.
17.4
17.5

Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi być:
1. wystawione na Zamawiającego – benficjenta gwarancji;
2. samoistne (dedykowane wyłącznie nin. przedmiotowi zamówienia i zawierające w tytule nazwę zamówienia);
3. bezwarunkowe i nieodołane;
4. płatne na każde żądanie Zamawiającego.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy..
17.6

XVIII. [ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, ZMIANY DO UMOWY – WZÓR UMOWY]
18.1

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
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Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy - w sytuacji gdy zmiana w trakcie jej realizacji będzie dotyczyła, w
szczególności (sekcja IV.5 Ogłoszenia o zamówieniu):
1) zmiany w przepisach prawa mających wpływ na zasady odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych,
18.2

2) zmian częstotliwości realizacji usługi z powodu:
a) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego lub właściciela nieruchomości, z której odpady
komunalne są odbierane,
b) przerw w realizacji usługi, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy działania siły wyższej (np. klęski
żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usługi,
c) zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych, uzgodnionej z Zamawiającym,
3) zmiany zakresu czynności, których realizację Wykonawca powierzył Podwykonawcom, a które określone zostały w
złożonej ofercie i niniejszej Umowie,
4) zwiększenia lub zmniejszenia ilości właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Legnickie Pole, z
których będą odbierane odpady komunalne,
5) wystąpienia rządowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy tj. obniżenia lub

podwyższenia wskutek zmiany przez władze ustawodawczą stawki podatku VAT - odpowiedni do zmiany
stawki podatku VAT - względem usług, do których mają zastosowanie zmienione przepisy.
Zmiany w postanowieniach Umowy, mogą być wprowadzone wyłącznie w formie aneksu do Umowy, pod
warunkiem złożenia pisemnego wniosku, zgodnie z zasadami określonymi w umowie w sprawie zamówienia
publicznego.
18.4 Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w
formie pisemnej w drodze aneksu Umowy pod rygorem nieważności..
18.3

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zawarcia umowy
wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.
18.5

XIX. [POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ]

Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, jeżeli mają lub mieli interes w
uzyskaniu niniejszego zamówienia lub ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
19.1

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego niezgodnej
z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na
podstawie u.p.z.p., na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 u.p.z.p.
19.2

19.3

Wykonawca może wnieść odwołanie wyłącznie wobec czynności:
1. określenia warunków udziału w postępowaniu,
2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3. odrzucenia oferty odwołującego,
4. opisu przedmiotu zamówienia,
5. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
19.4

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
skarga do sądu, zgodnie z art. 198a inst. u.p.z.p.
19.5

Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” - art.
179 -198g u.p.z.p.
19.6

XX. [KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH]

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
20.1
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241



Legnickie Pole tel. 76/85-85-810;
inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Legnickie Pole jest Pan Kamil Strynkowski, e-mail:



promocja@legnickiepole.pl, tel.: 76/85-82-822;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z



postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019” o
nr GKiI.271.27.2018/U.PN, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja



postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia



zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem



ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,



stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:



− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:



− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XXI.

[ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ]
21.1

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ:

21.2

Formularz oferty – załącznik nr 2 do SIWZ

21.3

Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu art. 25a ust.1 – załącznik nr 3 do SIWZ

21.4 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Oświadczenie z art. 25a ust.1 – warunki
postępowania – załącznik nr 4 do SIWZ
21.5

Wykaz usług – załącznik nr 5 do SIWZ
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21.6

Wykaz narzędzi - załącznik nr 6 do SIWZ

21.7

Oświadczenie – art. 24 ust.11 – grupa kapitałowa – załącznik nr 7 do SIWZ,

21.8

Oświadczenie – art. 29 ust. 3 – umowa o pracę – załącznik nr 8 do SIWZ

21.9

Umowa w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 9 do SIWZ.

21.10 Umowa o powierzeniu danych osobowych – załącznik nr 10 do SIWZ
21.11 UCHWAŁA NR XX/122/2016 RADY GMINY LEGNICKIE POLE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole,
21.12 UCHWAŁA NR XXIII/137/2016 RADY GMINY LEGNICKIE POLE z dnia 24 października 2016 r. o zmianie
uchwały w sprawie regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole
21.13 UCHWAŁA NR XXVII.163.2017 RADY GMINY LEGNICKIE POLE z dnia 28 lutego 2017 r. o zmianie
uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole
21.14 UCHWAŁA NR XXXIII.201.2017 RADY GMINY LEGNICKIE POLE z dnia 30 czerwca 2017 r. o zmianie
uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole
21.15 UCHWAŁA NR XLII.286.2018 RADY GMINY LEGNICKIE POLE z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie
uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole.
21.16 UCHWAŁA NR XXIII/138/2016 RADY GMINY LEGNICKIE POLE z dnia 24 października 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
21.17 UCHWAŁA NR XXVII.164.2017 RADY GMINY LEGNICKIE POLE z dnia 28 lutego 2017 r. o zmianie
uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
21.18 UCHWAŁA NR XXXIII.202.2017 RADY GMINY LEGNICKIE POLE z dnia 30 czerwca 2017 r. o zmianie
uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
21.19 UCHWAŁA NR XXXVI.217.2017 RADY GMINY LEGNICKIE POLE z dnia 29 listopada 2017 r. o zmianie
uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
21.20 UCHWAŁA NR XLII.287.2018 RADY GMINY LEGNICKIE POLE z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie
uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
21.21 Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 (KPGO 2022),
21.22 uchwała nr XLIII/1450/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022,
21.23 uchwała nr XLIII/1451/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022,
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