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I. ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
Nazwa zamawiającego:  Gmina Branice 
Adres:    ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice 
NIP:     748-15-18-612 
REGON:    531412852 
Fax:     77/ 48 68 228 
Strona Internetowa:   www.bip.branice.pl  
e-mail:    ug@branice.pl 
 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, o wartości 
poniżej 209 000 euro, w szczególności na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej 
ustawą lub ustawą Pzp. 

2. W postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy. 
Zamawiający najpierw dokona ceny ofert a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy, wykonawca składa wraz z ofertą 
aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w pkt VII.1.1. i 
VII.1.2. siwz, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W pierwszej kolejności zamawiający dokonuje 
oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów 
oceny ofert, a dopiero potem, wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy tj. bada 
oświadczenia wstępne a następnie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy może wezwać wykonawcę do 
złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń i dokumentów wymaganych w pkt VII siwz). 

3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na postawie 
umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia, t.j. kierowców pojazdów, osób zajmujących się załadunkiem/ 
rozładunkiem odpadów komunalnych.  

4. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim pkt czynności 
będzie polegało na: 

1) Na etapie ofertowania - Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią 
pkt 3.2) Załącznika nr 2 do SIWZ (formularza oferty).  

2) Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót - 
Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie 
zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób wykonujących 
powyższe czynności oraz dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia 
osób wykonujących powyższe czynności tj. oświadczenia osób 
wykonujących ww. czynności, potwierdzające że osoby te są zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę. Nie przedstawienie we wskazanym terminie ww. 
wykazu i oświadczeń, bądź przedstawienie wykazu lub oświadczeń 
niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych 
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czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia 
kar umownych, zgodnie z treścią pkt II. 5 SIWZ.  

3) Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie 
Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych przedkładał będzie 
Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób 
zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ, tj. 
oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę.  

W przypadku wątpliwości co do charakteru zatrudnienia osób wykonujących 
czynności wskazane powyżej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia 
tego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy.  

Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez 
Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w 
powyższym zakresie.  

5. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w pkt II. 4 
SIWZ Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę w wysokości 500 zł. W 
przypadku nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na 
podstawie umowy o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary 
umownej Zamawiającemu, w wysokości 3.000 zł za każdą osobę zatrudnioną w 
oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy.  

6. Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą 
do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy.  

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2015r. poz. 2164 oraz z 2016r. Poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265)  

2) Ustawa z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250);  

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. 
zm.);  

 4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126). 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Branice. 
 
Zamówienie obejmuje: 

• wykonanie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania stałych odpadów 
komunalnych wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
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(załącznik nr 1 do SIWZ) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
położonych w granicach administracyjnych Gminy Branice, zgodnie z zapisami 
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz. U. Z 2016r. Poz. 250), z zapisami wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 
obowiązującego w trakcie trwania umowy zawartej w wyniku przetargu (nr 
BG.271.4.2016.AK) oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Branice przyjętego uchwałą Rady Gminy Branice nr XIX/170/16 
Rady Gminy Branice z dnia 20 czerwca 2016r. ( stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ 
) zmienionego uchwałą Rady Gminy Branice nr XXIII/228/16 w dniu 21 listopada 
2016r., szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów uchwalonego uchwałą Rady Gminy 
Branice nr uchwałą nr XIX/169/16 z dnia 20 czerwca 2016 r., zmienionego uchwałą 
Rady Gminy Branice nr XXIII/227/16 w dniu 21 listopada 2016r. oraz innymi 
aktami obowiązującymi w czasie trwania umowy, o której mowa wyżej, w tym 
aktualnie obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie 
Branice; 

• wyposażenie nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów  
 
Oznaczenie kodów przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
 
90500000-2: Usługi związane z odpadami 
90510000-5: Usuwanie i obróbka odpadów 
90511000-2: Usługi wywozu odpadów 
90511200-4: Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
90512000-9: Usługi transportu odpadów 
90513100-7: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 
90514000-3: Usługi recyklingu odpadów 
90533000-2: Usługi gospodarki odpadami 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1- szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pozostałe warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy, 
stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 

Odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jeśli 
zostanie utworzony należy do Wykonawcy. 
 
Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. Zamówienie nie zostało podzielone 
na części i musi zostać zrealizowane w całości. 

IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁ NIAJĄCYCH  

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na 
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.   

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Propozycje rozwiązań 
wariantowych lub alternatywnych nie będą brane pod uwagę. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w okresie 18 miesięcy począwszy od dnia 
01.01.2017 r. 

Wykonawca wyposaży mieszkańców na czas świadczenia usługi w pojemniki na odpady 
zmieszane, popiół i worki do selektywnej zbiórki oraz na odpady zmieszane, przy czym 
najpóźniej w terminie do 3 dni od zawarcia umowy - nieruchomości wielorodzinne, w 
terminie do 5 dni od zawarcia umowy - nieruchomości  jednorodzinne, odnośnie pierwszego 
dostarczenia urządzeń do gromadzenia odpadów.  

Dostawa pojemników i worków nowym kontrahentom w czasie świadczenia usługi w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia nieruchomości do obsługi. 
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z 
POSTĘPOWANIA   

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie przesłanek określonych w art. 
24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym zamawiający nie przewiduje 
wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2-8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wskazując,  że Zamawiający  wykluczy z udziału w postępowaniu 
wykonawcę, 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 (Dz.U. 
poz. 978, z późn. zm.) 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 (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm. ),  

2)  spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub 
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

-  posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku z gminach (tekst jednolity Dz. U. z 
2016r. poz. 250), 

-  posiadają wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r . poz. 1688), 
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-  posiadają aktualne zezwolenie na transport i zbieranie odpadów komunalnych zgodnie z 
wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. 
zm.), 

3)  spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej 
lub finansowej: 

-  posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 400 
000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), 

4)  spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej: 

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonali co najmniej jedną usługę 
polegającą na odebraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o łącznej wielkości co 
najmniej 2000 ton (słownie: dwa tysiące ton lub łącznej wartości co najmniej 450 000,00 zł 
brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) w czasie świadczenia nie 
krótszym niż 12 kolejnych (następujących po sobie ) miesięcy  

5)  spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej  

Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca będzie dysponował odpowiednim 
potencjałem technicznym stosownie do postanowień rozporządzenia ministra środowiska z 
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122),  

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co 
najmniej: 

-2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 

-2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 

-1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej 

umożliwiającymi wykonanie usług zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Branice, zawartego w uchwale Rady Gminy Branice 
Nr XIX/170/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Branice, zmienionego uchwałą nr XXIII/228/16 z dnia 
21 listopada 2016r. oraz zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra  
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z dnia 25 stycznia 
2013 r., poz.  122).   

Pojazdy winny być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu z nazwą firmy oraz 
danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne.  
Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem 
przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na 
odpady. 
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- odpowiedniej do przedmiotu zamówienia bazy magazynowo - transportowej, usytuowanej i 
wyposażonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w 
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

W takim przypadku: 
1)  wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

2)  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 tych podmiotów 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 
PZP, 

3)  w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą 
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, 
do realizacji których te zdolności są wymagane. 

  

VII. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJ ĄCYCH 
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW WYKLUCZENIA. INNE DOKUMENTY WYMAGANE W 
PRZEDMIOTOWYM POST ĘPOWANIU. 
 

1. Wykonawca składa ofertę wypełniając formularz OFERTY zgodnie ze wzorem, 
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, oraz dołącza do formularza OFERTY: 

1)  aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, 
że nie podlega wykluczeniu z postępowania - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 
3 do SIWZ, 

2)  aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, 
że spełnia warunki udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 
4 do SIWZ, 

3)  kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, 
4)  pełnomocnictwo, o którym mowa w punkcie VII.4.1) niniejszej SIWZ 

(opcjonalnie), 
5)  zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo inne dokumenty 
służące wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci - 
opcjonalnie, tylko w przypadku gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub 
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zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punktach 
VII.1.1) i VII.1.2) SIWZ. 

3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia. 
 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 
1) dołączają dodatkowo do formularza OFERTY dokument ustanawiający 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy, 

2) składają odrębnie (każdy z nich) oświadczenia, o których mowa w punktach 
VII.1.1) i VII.1.2) - w zakresie, w którym każdy z tych wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia przy 
czym warunki udziału w postępowaniu muszą zostać spełnione przez wykonawców 
łącznie zaś brak podstaw do wykluczenia musi zostać wykazany przez każdego z 
wykonawców.    

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej, wskazanej w 
punkcie I. SIWZ, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (tj. informacji 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 przywołanej ustawy, tj. grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) z innymi 
wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Do sporządzenia oświadczenia wykonawca może wykorzystać wzór 
stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 

6. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w zakresie 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1)  dokumentu potwierdzającego posiadanie wpisu do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
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nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku z gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 
250), 

2)  dokumentu potwierdzającego posiadanie wpisu do rejestru podmiotów zbierających 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 
r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r . poz. 1688), 

3)  zezwolenia na transport i zbieranie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), 

4)  dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 400.000,00 zł (słownie: czterysta 
tysięcy złotych ), (np. polisy z dowodem uiszczenia składki) , 

5)  wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 

6)  wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego – w tym w 
szczególności wykaz środków transportowych, wraz z informacją o podstawie 
do dysponowania tymi zasobami, 

7. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw 
wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

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

2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
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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;  

3) 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; 

4) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 716); 

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa VII.7.1), 2) i 3) 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
Dokumenty, o których mowa w pkt. VII.8.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zaś dokumenty, o którym mowa w 
VII.8.1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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 ww. dokumentów, 
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. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień 
publicznych należy złożyć w oryginale, a dokumenty inne niż oświadczenia - w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za 
zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 



Nr sprawy: BG.271.4.2016.AK Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na 
terenie Gminy Branice. 

12 
 

zdolnościach polega wykonawca albo wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w 
formie elektronicznej. 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

11. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt VII.1.1) i VII.1.2) 
lub dokumentów o których mowa w pkt VII 1.4)-5), VII.5., VII.6.1)-6), VII.7.1)-4) i 
VII.8 lub oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie 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. 

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERT  

1.       Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w formularzu oferty jest ceną ryczałtową i winna 
być wyrażona w pieniądzu, w walucie polskiej z uwzględnieniem należnego podatku od 
towarów i usług VAT. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu 
zamówienia (zakresu) nie może być  podstawą  żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.  

2.     Wykonawca oblicza cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w formularzu 
OFERTY - w punkcie 1 części „Zobowiązania i informacje wykonawcy”, gdzie określa: 

-  ryczałtową cenę brutto za 1 miesiąc wykonywania przedmiotu zamówienia, 
-  ryczałtową łączną cenę brutto za okres 18 miesięcy wykonywania przedmiotu 

zamówienia, która musi zostać obliczona jako iloczyn zaoferowanej 
ryczałtowej ceny brutto za jeden miesiąc i liczby 18 miesięcy. 

 3. Oferowana cena jest ceną za całość realizacji zmówienia  

4. Cena ofertowa (czyli łączna cena brutto za okres 18 miesięcy wykonywania przedmiotu 
zamówienia) musi obejmować wszystkie koszty wykonania zmówienia, wynikające z 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zmówienia i jej załączników, postanowień 
projektu umowy, oraz informacji i wyjaśnień uzyskanych od Zamawiającego. Zaleca się 
sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo 
i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty, związane z terminowym i prawidłowym 
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez 
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zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie 
wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 

8. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen pod rygorem odrzucenia 
oferty. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona 
cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez 
zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. 

9. Zarówno cena brutto za jeden miesiąc, jak i łączna cena brutto oferty muszą być wyrażone w 
złotych polskich (PLN) oraz podane cyfrowo (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) i 
słownie. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 
PLN. 

 
 IX. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM  

 
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 

18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych )   
2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3.  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 przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1804 z późn. zm.). 

4.  Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 
zamawiającego, prowadzony przez Bank Spółdzielczy Namysłów, Oddział w 
Branicach - nr rachunku: 64 8867 0005 2001 0000 0055 00022 z dopiskiem 
„Wadium do przetargu nr BG.271.4.2016.AK dot. odbierania i 
zagospodarowania odpadów komunalnych”. 

5.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota określona w ust. 1 musi 
znajdować się na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania 
ofert. 

6.  W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach 
określonych w pkt IX.3.2)-5) SIWZ dokument (oryginał) wadium należy 
złożyć w kasie Urzędu Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3 przed 
upływem terminu składania ofert.  

7. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej 
będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z  Prawem Zamówień 
Publicznych  w szczególności: 

a)  Gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium 
przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pzp, 

b)  Okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania 
ofertą określony w siwz.  



Nr sprawy: BG.271.4.2016.AK Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na 
terenie Gminy Branice. 

14 
 

8. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo- kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot,  
o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie 
akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z  Prawem Zamówień 
Publicznych  w szczególności: 
a) poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez 
wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pzp, 
b) poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności 
nie krótszy niż okres związania ofertą określony w siwz. 

9.  Wadium zostanie zwrócone w terminach unormowanych w art. 46 Prawa 
zamówień publicznych. 

10.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach 
określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pzp.  
 

X. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą  
1. Wykonawcy pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni.   
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć 

termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Wykonawcy muszą przedstawić oferty odpowiadające treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

2. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką  

oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela (uprawnionych przedstawicieli) 
wykonawcy w zakresie jego praw majątkowych zgodnie z wpisem do rejestru 
handlowego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W 
przypadku osoby upoważnionej do podpisania oferty upoważnienie (pełnomocnictwo) 
powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów 
załączonych przez wykonawcę. 
Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału  
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

4. Dokumenty składane do oferty w celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, 
o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy oraz dokumenty składane w celu wykazania  
braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia 
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w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1  i w art. 24 aut. 5 pkt 1) ustawy 
powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę. 
W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone 
przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

5. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

6. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i 
zaparafowane przez osobę (osoby) działające w imieniu wykonawcy, które podpisały 
ofertę. 

7. Wszelkie miejsca z poprawkami w ofercie, muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) działające w imieniu wykonawcy, które podpisały ofertę. 

8. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, które będzie 
zaadresowane na adres zamawiającego oraz będzie posiadać oznaczenie: 
 
 
 
Poza oznaczeniami podanymi powyżej będzie posiadać nazwę i adres oraz telefon  
oraz wskazanie: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 16.12.2016r. godz. 09:30”. 

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę  
pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie  
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone wg. takich samych zasad jak 
składana oferta.  
Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona “Zmiana” lub “Wycofanie”. 
Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści 
oferty po upływie terminu składania oferty. 

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne, na zasadach 
określonych w dziale VI, pkt. 8 SIWZ. 

11. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, ofert częściowych, nie przewiduje 
się przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

12. Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorcy. 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z 
późn. zm. ),   oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i 
podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeśli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że 
nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4.  Pzp. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Branice 
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jednolity - Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. 
zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom 
postępowania. - zamawiający zaleca,  aby informacje zastrzeżone jako tajemnica 
przedsiębiorstwa były złożone przez wykonawcę w oddzielnej wewnętrznej kopercie z 
oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od 
pozostałych jawnych elementów oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie 
uznana za jawną. 

13. Na ofertę składają się: 
1) formularz oferty  ( wzór  formularza „OFERTA" stanowi  zał. nr  2 do specyfikacji), 
2) dokumenty    i  oświadczenia  wymienione  w  pkt. VII.1. specyfikacji, 
3) inne  dokumenty  i  oświadczenia   wynikające z uwarunkowań opisanych w treści 

specyfikacji . 
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 

uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 pzp.   
 

XII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Branicach przy 
ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, na II piętrze, pokój nr 20, do dnia 16.12.2016 r.  
do godz. 9:00. 

  
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone 

wykonawcy. 
 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2016 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego 
w Urzędzie Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, w sali 
konferencyjnej na pierwszym piętrze.  
 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 
 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 
wskazanej w punkcie I SIWZ 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, i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

 
 
XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW 
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ORAZ UDZIELANIE WYAJA ŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.  
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla oferty wraz z załącznikami.  
4. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - 
Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012r, poz. 1529 oraz z 2015r, poz. 1830) na adres: Urząd Gminy 
w Branicach przy ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, osobiście, za pośrednictwem posłańca, 
faksu na nr : 077/ 486 82 30 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 
z 2013r, poz. 1422 i z 2015r, poz. 1844 oraz z 2016r, poz. 147 i 615), e-mail: ug@branice.pl, 
z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych w pkt VII.9 i XI.4 SIWZ. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie lub faksem lub elektronicznie na adres mailowy ug@branice.pl. Jeżeli 
Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda 
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania tut. Urzędu, to znaczy 

od godz. 7:30 do 17:00 – w poniedziałki, w godz. 7:30 do godz. 15:30 od wtorku  
do czwartku i od godz. 7:30 do 14:00 – w piątki. 

 
6. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

7. Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku,  
o którym mowa w pkt 6 lub będzie dotyczył już udzielonych wyjaśnień, zamawiający 
będzie mógł udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  
o którym mowa w pkt. 6 
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania  
zamieści na stronie internetowej: www.bip.branice.pl  
10. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający 
może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
specyfikacji Zamawiający zamieści na stronie internetowej. 
11. Jeśli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i zamieści informację na stronie internetowej, 
na której udostępniona została SIWZ.   
12. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych.   
13. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego zapytania. Zachowana jest zasada pisemności postepowania.  
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XIV. OSOBY UPRAWNIONE PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO DO 
POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 
 

Do kontaktów z wykonawcami uprawnione są następujące osoby: 
 

1. Adriana Wiewiórka – sprawach merytorycznych 
e-mail: adriana.wiewiorka@branice.pl  
 
2. Aneta Kopeczek – sprawach proceduralnych, 
e-mail: aneta.kopeczek@branice.pl  

przy czym Kontakt ten jest ograniczony wyłącznie do kwestii organizacyjnych.  
Zamawiający nie udziela indywidualnych wyjaśnień w zakresie merytorycznym.  
Godziny pracy Urzędu:  
Poniedziałek: od 7:30-17:00 
Wtorek-Czwartek: od 7:30 – 15:30  
Piątek : od godz. 7:30 do 14:00 

 
XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ ICH ZNACZENIE I S POSÓB 
OCENY OFERTY 

 
1. Kryteria oceny ofert. 

Kryteriami oceny ofert są:  
1) Oferowana cena – 60% 

W powyższym kryterium oceniana będzie łączna cena brutto oferty. Do oceny ofert 
zamawiający przyjmie łączną cenę brutto obliczoną przez wykonawcę według zasad 
określonych w niniejszej SIWZ i podaną w formularzu OFERTY. Maksymalną ilość 
punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali oceniani 
będą według następującego wzoru: 

 
najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu  

PC= ------------------------------ x 60 
cena badanej oferty 

ocenianej gdzie: 
 
PC - oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie 
za cenę oferty brutto  
 
 

2) Termin płatności – 40 %  
W powyższym kryterium oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganego 
terminu płatności. Oferty będą oceniane według następującego wzoru:  
PT = ilość punktów za wydłużenie okresu terminu płatności   
 
Liczba dni terminu płatności – liczba punktów  
Minimalny termin płatności – 30 dni – 0 punktów  
Wydłużenie o 7 dni – 10 pkt 
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Wydłużenie o 14 dni – 20 pkt 
Wydłużenie o 21 dni – 30 pkt 
 Wydłużenie o 28 dni – 40 pkt 
 
 Oferty z krótszym terminem płatności od minimalnego zostaną odrzucone. Dla oferty bez 
podania okresu wydłużenia terminu płatności zamawiający przyjmie termin minimalny. 
Podanie w ofercie dłuższego niż maksymalny punktowany okres terminu płatności spowoduje 
przyznanie wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (ale do umowy 
zostanie wpisany termin płatności oferowany). 
 
Łączna liczba punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w 
poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium PO = PC + PT 
 
Gdzie: PO – suma punktów przyznanych danej ofercie 
PC – punkty w kryterium Cena  
PT – punkty w kryterium Termin płatności  
 
Zamawiający wybierze ofertę która uzyska największą liczbę punktów.  

 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

4. 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 

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi, co najmniej jedna przesłanka unormowana 
w art. 89 ust. 1 lub 90 ust. 3 p.z.p. 

 
XVI.  PODWYKONAWCY   

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2.  Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 
wykonawcę firm podwykonawców. 

3.  Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez 
wykonawcę kluczowych części zamówienia. 
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4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie 
usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację usług. 

Warunki dotyczące podwykonawstwa sprecyzowane są w projekcie umowy, 
stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. 

  
 XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O 
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
 
 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej 
określone w Dziale VI 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  Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje 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. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu. 
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
6. Terminy wniesienia odwołania: 
 1) 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 ustawy P.z.p. zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 
 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
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zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej.  
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. XVII.6.1) i XVII.6.2) wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia; 
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w 
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć 
termin składania ofert. 
8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 
9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania regulowane są właściwymi 
przepisami Działu VI p.z.p. 
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne 
z jej wniesieniem.  
 

 
XVIII.  FORMALNO ŚCI JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 

1. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania 
ofertą, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą 
pod względem kryteriów oceny ofert.  

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 p.z.p. 

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu następujące 
dokumenty: 

1) umowę lub pisemne zapewnienie (promesę) odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych z regionalnymi instalacjami przetwarzania 
odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Opolskiego. W razie odmowy przyjęcia ww. odpadów z terenu gminy Branice przez 
instalacje regionalne Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowy lub promesę odbioru 
odpadów przez instalacje zastępcze wskazane w WPGO Województwa Opolskiego dla odpadów 
komunalnych, o których mowa powyżej. 

2) umowę lub pisemne zapewnienie (promesę) odbioru odpadów komunalnych zebranych 
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selektywnie z podmiotem posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów (obecnie zezwolenie na przetwarzanie odpadów). W 
przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić zbieranie i przetwarzanie odpadów musi 
przedłożyć zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów zgodnie z przepisem art. 41 ust. 5 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie, gdyż 
na mocy przepisu art. 232 ust. 1 ww. ustawy o odpadach zezwolenia na zbieranie odpadów oraz 
zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów 
dotychczasowych staja się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadów i zezwoleniami na 
przetwarzanie odpadów, w rozumieniu przepisów tej ustawy. 

3) umowę lub pisemne zapewnienie (promesę) odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego przez podmiot prowadzący odzysk lub unieszkodliwianie tych odpadów z terenu 
gminy Branice przez prowadzącego zakład przetwarzania w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 15 
ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

4. Brak przedłożenia dokumentów, o których mowa powyżej, potraktowany będzie przez 
Zamawiającego jako uchylenie się Wykonawcy od podpisania umowy, co skutkować będzie 
zatrzymaniem wadium. 

5. Osoby podpisujące umowę winny być uprawnione do zaciągania zobowiązań do wysokości 

odpowiadającej cenie oferty. 

6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 
XIX. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 
 

1.  Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto 
podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):  

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek 
bankowy, 

2) poręczeniach bankowych, 

3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-
kredytowych, 

4) gwarancjach bankowych, 

5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

6) 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 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 
978 i 1240)  

2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w 
art. 148 ust. 2 p.z.p.  

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy  
4.    Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  wykonawca  wpłaci  przelewem  na  rachunek 
bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Namysłów o/Branice nr: 64 8867 0005 2001 
0000 0055 0002.  
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5.    W  przypadku  wniesienia  wadium  w  pieniądzu  wykonawca  może  wyrazić  zgodę   
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  
6. Jeśli zabezpieczenie jest wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy je dostarczyć do           
Zamawiającego w dniu podpisania umowy. W przypadku wyboru formy niepieniężnej           
oryginał dokumentu należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3. 
7.   W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia  
na  jedną  lub  kilka  form  wymienionych  w  pkt.  1.1)-6),  z  zachowaniem  ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.   
8.   Zamawiający  dokona  zwrotu  zabezpieczenia  na  zasadach  określonych  w  art.  151 
ustawy – Pzp.    
 
XX. PROJEKT UMOWY 
 
1.  Wykonawca,  który  przedstawił  najkorzystniejszą  ofertę,  będzie  zobowiązany  
do podpisania umowy  zgodnie z załączonym projektem umowy, stanowiącym zał. nr 5  
do SIWZ. W przypadku, gdy w trakcie postępowania Zamawiający dokona zmian w projekcie 
umowy, Wykonawca  zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych w 
projekcie umowy z uwzględnieniem tych zmian.     
2.  Złożenie  oferty  jest  równoznaczne  z  pełną  akceptacją  projektu  umowy  przez  
wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt. 1.  

 
XXI. POZOSTAŁE INFORMACJE  
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2.  Zamawiający nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
4.  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
5.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
6.  Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
7.  Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci 

katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych. 

 
 
Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera następujące załączniki: 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 

Formularz ofertowy – załącznik nr 2 

Wzór oświadczenia wstępnego dot. przesłanek wykluczenia – załącznik nr 3 

Wzór oświadczenia wstępnego dot. warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 

Wzór umowy – załącznik nr 5 

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 6 

 

Zatwierdził dnia: 09.12.2016r. 
Wójt Gminy Branice 
/-/ Sebastian Baca 

 


