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I. Informacja o Zamawiającym 

 

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.  
reprezentowane przez  
p. Waldemara Szygendę – Prezesa Zarządu 
Toniszewo 31 
62-104 Pawłowo Żońskie 
tel./fax ( 67 ) 268 51 18 
e-mail : biuro@msok.pl 
adres strony internetowej : www.msok.pl 
województwo wielkopolskie 
powiat wągrowiecki 
NIP : 766-17-30-437 
REGON :  570881401 
 

II. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami 

 

1. Do kontaktów z wykonawcami upoważnionymi są:  

 Magdalena Wichłacz - w sprawach merytorycznych  

 Ryszard Dąbrowski - konsultant ds. zamówień publicznych 
2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej oraz poczty elektronicznej. 
3. Oferta jest składana wyłącznie w formie pisemnej (dokumenty składane do oferty mogą być 

złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną). 
Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pocztą 
elektroniczną na adres e-mail : biuro@msok.pl . Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania.  

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej – SIWZ), kierując swoje zapytania w formie 
podanej w pkt. 2. 

5. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający niezwłocznie 
udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści złożonego wniosku, jednak nie 
później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert. 

6. Treść wyjaśnienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których 

mowa w pkt. 5. 
8. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 

zmienić treść ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP) lub 
SIWZ. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na stronie internetowej. 

9. Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt. 8 będą istotne, w szczególności będą dotyczyły określenia 
przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków 
udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian. 

mailto:biuro@msok.pl
http://www.msok.pl/
mailto:biuro@msok.pl
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10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
11. Podział zamówienia na część. 

Zamawiający nie dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na części. 
12. W okresie realizacji umowy Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia podobnych 

zamówień na wykonywanie powtarzających się usług do wartości nie większej niż 25% wartości 
zamówienia podstawowego. 

13. Czas pracy sekretariatu : poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00 
 

III. Tryb udzielenia zamówienia 

 
1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp oraz w sprawach 
nieuregulowanych tą ustawą przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla wartości zamówienia 
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

3. W niniejszym postępowaniu nie  mają zastosowania przepisy art. 24aa ustawy Pzp. 
 

IV. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiot zamówienia.  
     Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

90511000-2 Usługi wywozu odpadów 
90513000-6 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów nie nadających 
się do zagospodarowania przez Zamawiającego na Międzygminnym Składowisku Odpadów 
Komunalnych w Toniszewie. 
Odpady będące przedmiotem zamówienia posiadają kod odpadu : 19 05 03, jako kompost 
nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) do zagospodarowania i 
wykorzystania. 
Zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 05 03 musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszególnionymi w załączniku Nr 1 do ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ). 
Zamawiający szacuje, że miesięcznie do odbioru i zagospodarowania będzie ok. 700 Mg kompostu. 
Ilości te mogą ulegać zmianie w trakcie realizacji umowy.  Odpady będą przygotowywane do 
odbioru w stanie luźnym sypkim. 
Przewidywane ilości odpadu w okresie trwania umowy : 
12 miesięcy x 700 Mg = 8.400 Mg. 

 
2. Warunki odbioru kompostu : 

1) odbiór kompostu będzie się odbywał w dniach od poniedziałku – do piątku w godzinach pracy 
ZZO tj. 7:00 – 14:00 na podstawie zawiadomienia przesłanego do wykonawcy faxem lub       
e-mailem ( w zawiadomieniu o odbiorze będą określone szacunkowe ilości kompostu do 
odbioru ), 
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2) Strony mogą ustalić wykonywanie przedmiotu umowy w sposób ciągły tj. codziennie przez 
wskazanie okresu odbioru, 

3) odbiór będzie się odbywał z terenu ZZO w m. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie gmina 
Wągrowiec w terminie ……. dni od daty przekazania zawiadomienia o odbiór, 

4) załadunek kompostu leży po stronie Zamawiającego, 
5) ważenie odbieranego kompostu będzie się odbywało na wadze zlokalizowanej przy wyjeździe z 

terenu ZZO i będzie potwierdzane dokumentem-dowodem ważenia (DW) i wydania 
zewnętrznego (WZ), 

6) dokumenty ważenia – karty przekazania będą wystawiane w 2 egz : 1 dla Zamawiającego, 1 dla 
wykonawcy, 

7) wielkość zamówienia może ulec zmianie w różnych miesiącach trwania umowy, 
8) wykonawca zobowiązany będzie raz na kwartał przedstawić dokument potwierdzający 

recykling/odzysk/zagospodarowanie/ unieszkodliwianie odebranych odpadów o kodzie  
19 05 03. W dokumencie tym powinna być zawarta ilość odpadów przekazanych do 
recyklingu/odzysku/zagospodarowania/ unieszkodliwiania, metoda 
recyklingu/odzysku/zagospodarowania/ unieszkodliwiania i nazwa instalacji, do której 
przekazane zostały ww. odpady.  

 
3. Warunki rozliczenia za odbiór kompostu : 

1) z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa na podstawie złożonej oferty, 
2) za wykonywanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie umowne, 
3) rozliczenia za odebrany kompost będą się odbywały na podstawie zbiorczej Karty Przekazania 

Odpadów z wystawionych dokumentów tj. : dowodu ważenia (DW) i wydania zewnętrznego 
(WZ), 

4) zapłata za odebrany kompost będzie następowała na podstawie faktury VAT za faktycznie 
odebrane ilości odpadu  i ceny jednostkowej podanej w ofercie wykonawcy, 

5) cena jednostkowa za odbiór kompostu podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty i 
składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tj. odbiór, transport i 
zagospodarowanie – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

6) wykonawca nie będzie uprawniony do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego 
opłat z tytułu nie wykonania pełnego zamówienia, jeżeli w trakcie wykonywania umowy ilości 
kompostu zmniejszą się w stosunku do ilości planowanych, 

7) płatnikiem będzie MSOK Sp. z o.o., 
8) zapłata za odebrany kompost będzie następowała w terminie …… dni od daty złożenia u 

Zamawiającego faktury VAT. 
9) Zamawiający wyraża zgodę na  składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

 
4.  Podwykonawcy. 

Zamawiający dopuszcza wykonywanie zamówienia przy pomocy podwykonawców wyłącznie w 
zakresie transportu kompostu. 
Warunkiem wykonywania usługi przez podwykonawców jest udokumentowanie posiadania 
pojazdu specjalnego do przewozu odpadu w stanie sypkim z aktualnym zaświadczeniem 
potwierdzającym dopuszczenie do transportu odpadów. 
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5. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. 

1) Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a Pzp, Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub 
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniali na podstawie umowy o 
pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, osoby wykonujące czynności w realizacji 
zamówienia pod bezpośrednim nadzorem wykonawcy, dotyczy to obsługi pojazdów (kierowca 
i pomocnik ). 

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób bezpośrednio wykonujących 
czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób bezpośrednio wykonujących czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 
a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr 
PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania; 
 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, 
które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez 
składającego pod kątem przepisów RODO; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z 
przepisami ww. rozporządzenia.  

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. 

4) Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia 
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pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę  
w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy,  
w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby 
wskazanych pracowników w wykazie pracowników, wykonujących przedmiot zamówienia na 
podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w pkt 1. 

5) Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób bezpośrednio wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.  

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy.  

 

V. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia:  
a) rozpoczęcie wykonywania usług – od dnia zawarcia umowy 
b) zakończenie wykonywania usług – 31.12.2020r 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy : 
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 

Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie 
złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 3 i Nr 3a do SIWZ oraz 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, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na 
podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 2 do SIWZ oraz dokumentów, na 
zasadzie spełnia/nie spełnia. 
Warunki udziału w postępowaniu dotyczące : 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile to wynika z 
odrębnych przepisów. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają : 
a) wpis do bazy BDO ze wskazaniem numeru rejestrowego wykonawcy, 

lub  
b) umowę z podmiotem, który będzie wykonywał te usługi wraz z zezwoleniem na transport 

ww. odpadów, 
c) zezwolenie na zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 lub umowa z podmiotem, 

który będzie wykonywał te usługi wraz z zezwoleniem na zagospodarowanie ww. odpadów, 
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Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego na wezwanie dokumentu 
zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz zezwoleń, o których mowa w niniejszym 
punkcie, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
 

2) Zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej. 
a) Doświadczenia : 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wykonali lub aktualnie wykonują min. jedną usługę związaną z 
transportem i zagospodarowaniem odpadów o kodzie 19 05 03 w ilości nie mniejszej niż 
5.000 ton w ciągu roku. 
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych 
usług i  dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie będzie w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

b) Potencjału technicznego : 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują samochodami do 
transportu odpadów o ładowności min 12 Mg każdy. Samochody muszą posiadać trwałe 
zabezpieczenia uniemożliwiające zwiewanie lub wysypywanie się odpadów podczas 
transportu 
Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego do oferty wykazu pojazdów, 
na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
Wykonawca może polegać na zdolnościach zawodowych lub technicznych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 
1) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 5 pkt. 1 ustawy Pzp w zakresie 
przewidzianym w niniejszej SIWZ, 

2) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub 
zawodowych,  

 
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacje techniczna lub 
zawodowa pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5.  
Jeżeli sytuacja techniczna lub zawodowa podmiotu, o których mowa nie potwierdzą spełnienia 
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 
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1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

sytuację techniczną, o której mowa powyżej. 
 

VII. Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ) 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.). 

2.  Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 Pzp 
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

 
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 
 

IX. Termin związanie ofertą. 

 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym, jako termin składania ofert. 

2. 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 niż 60 dni. 

3. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą. 
4. Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażone 

na piśmie i jest dopuszczalne tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to 
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

5. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą wraz z przedłużeniem 
ważności wadium dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza. 
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6. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą 
do czasu rozstrzygnięcia odwołania. 
 

X. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

1. Na ofertę składają się : 
1) Wypełniony  załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 
2) Wypełniony załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
3) Wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 
4) Wypełniony załącznik Nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

(dot. podmiotów trzecich i podwykonawców). 
5) Wypełniony załącznik Nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby 

Wykonawcy (jeżeli występują). 
6) Wypełniony załącznik Nr 9 - wzór oświadczenia dotyczący RODO. 
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

8) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia 
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. 
Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt.  8). 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1) składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt. 1, 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) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 
złożenia następujących dokumentów: 
a) wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach  

i gospodarujących odpadami BDO prowadzonego przez właściwego Marszałka 
Województwa na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
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(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701) w zakresie odpowiadającym co najmniej opisowi 
przedmiotu zamówienia lub 

b) umowę z podmiotem, który będzie wykonywał te usługi wraz z zezwoleniem na transport 
ww. odpadów, 

c) zezwolenie na zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 lub umowa z podmiotem, 
który będzie wykonywał te usługi wraz z zezwoleniem na zagospodarowanie ww. odpadów; 

d)  wykaz dostaw lub 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 dostawy lub usługi 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 
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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu; 

e) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w 
celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania 
tymi zasobami. 

 
2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W 
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z 
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru załącznika nr 5. 

 
3.  Uzupełnianie dokumentów. 

1) 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. 

2) 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. 

3) Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
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oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, 
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  

4) Zamawiający będzie zobowiązany także do wezwania, w wyznaczonym przez siebie terminie, do 
złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy Pzp. 

5) 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. Ofertę należy złożyć następująco: 

1) dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania, 
2) opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej 

otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia, 
3) wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną, 
4) dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną, 
5) oferta winna być napisana w języku polskim,  na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką, 
6) zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie przed 

upływem terminu składania ofert, 
7) ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert, 
8) zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie  

z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”, 
9) opakowanie oferty należy opisać następująco: 

 

Nazwa i Adres Zamawiającego  
 

Oferta – Przetarg nieograniczony na: 
Odbiór, transport i zagospodarowanie kompostu nie odpowiadającego wymaganiom 

(nienadającego się do wykorzystania) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 
Toniszewie gm. Wągrowiec 

nie otwierać przed dniem 21.11.2019 roku, godz. 13:30 
 

Nazwa i Adres składającego ofertę 

 
5. Forma dokumentów i oświadczeń: 

1) dokumenty i oświadczenia składane do oferty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną, 

2) pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

3) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku podmiotów z zasobów, których korzystać będzie wykonawca, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty lub osobę poprawnie umocowaną, 
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5) Zamawiający będzie uprawniony żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie 
potwierdzonej kopii, jeżeli złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 

6. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1010 ze zm. ), powinny być one oznaczone 
klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie 
takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie), 

2) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżenie Wykonawcy będzie 
skuteczne wyłącznie wtedy, jeżeli wykaże on, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, 

3) stwierdzenie w ofercie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa bez 
dokonania wykazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentów, 

4) Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących : 
a) nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy,  
b) ceny oferty,  
c) terminu wykonania zamówienia,  
d) warunków płatności zawartych w ofercie, 

5) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, których Wykonawca nie 
wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, spowoduje ich odtajnienie przez 
Zamawiającego. 
 

7.  Informacje pozostałe: 
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych  

w niniejszej SIWZ; 
3) oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Oferty należy składać do dnia 21.11.2019r. do godziny 13:00 w sekretariacie MSOK Sp. z o.o. 
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 21.11.2019r. o godzinie 13:30 w siedzibie Zamawiającego. 
3. Otwarcie ofert jest jawne. 
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatnosci zawartych w 
ofertach. 

5.  Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 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, warunków płatności, 
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6.  Ofertę złożoną po upływie terminu składania ofert Zamawiający zwróci Wykonawcy po upływie 
terminu na wnoszenie odwołania. 

7. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 
1. Cenę wykonania całego zamówienia należy podać w złotych polskich w formularzu ofertowym 

(załącznik Nr 1 do SIWZ) w kwocie brutto,  z wyodrębnieniem wartości podatku VAT z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku.  

2. Cena wykonania zamówienia musi obejmować wszelkie opłaty, koszty pośrednie i zysk wykonawcy 
oraz należne podatki. 

3. Wykonawca po wykonaniu kalkulacji własnej ustali jednostkową cenę wykonania zamówienia, 
którym będzie koszt odbioru, przetworzenia i zagospodarowania 1 tony kompostu. 

4. Cenę wykonania całego zamówienia ( K ) należy policzyć następująco : 
A – cena jednostkowa za odebraną 1 tonę kompostu 
B – cena za zagospodarowanie 1 tony kompostu 
C -  ilość kompostu do odbioru = 8.400 ton 

K = ( A + B ) x C  
5. Poprawianie błędów w ofercie. 

Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy : 
1) oczywiste omyłki pisarskie; 
2) inne omyłki polegające  
3) na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści ofert  
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 6.  Rażąco niska cena 
1) Jeżeli cena oferty wg Zamawiającego będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu 

zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w 
dokumentacji projektowej i niniejszej SIWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w 
szczególności będzie niższa o 30% od wartości brutto zamówienia lub średniej arytmetycznej 
cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do wykonawcy lub wykonawców o 
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających 
wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 
a) oszczędności metody wykonania zamówienia,  
b) wybranych rozwiązań technicznych,  
c) wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 
d) oryginalności projektu wykonawcy,  
e) kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2018 poz.2177). 

f) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
2) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. 
3) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, a w 

szczególności wymienione w pkt. 1). 
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4) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów : 
a) Cena wykonania zamówienia – 60 % 
b) Termin rozliczenia za wykonanie usługi – 20 % 
c) Termin odbioru kompostu od zawiadomienia – 20% 

 
Cena wykonania zamówienia  – obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia określonego w 
niniejszej SIWZ. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 60 pkt, oferty następne 
będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru : 

 
C = [C min / C bad] x 60 

gdzie: 
C - liczba punktów za cenę ofertową 
C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych 
C bad - cena oferty badanej 
 
Termin rozliczenia za wykonanie usługi – wykonawca oferujący najdłuższy termin zapłaty za złożoną 
fakturę z wykonanych usług otrzyma 20 pkt, a pozostałe oferty będą oceniane na zasadzie proporcji w 
stosunku do oferty z najdłuższym terminem rozliczenia, wg wzoru: 

T = [T bad / T max] x 20 
Minimalny termin rozliczenia za wystawiona fakturę z wykonanych usług nie może być krótszy niż 14 
dni, a maksymalny termin nie może być dłuższy, jak 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury do 
Zamawiającego. 
 
Termin odbioru kompostu  od zawiadomienia – wykonawca oferujący najkrótszy termin odbioru  
kompostu otrzyma 20 pkt, a pozostałe oferty będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do 
oferty z najkrótszym terminem odbioru, wg wzoru: 

D = [D bad / D max] x 20 
Termin odbioru kompostu ( ilość dni ) liczyć się będzie od dnia przesłania zawiadomienia o odbiór do 
dnia przyjazdu samochodu/samochodów po kompost. Wielkość ta nie może być zerem. 
Termin odbioru kompostu nie może przekroczyć trzech dni od dnia przekazania zawiadomienia o 
odbiór. 
Przekroczenie zaoferowanego terminu odbioru kompostu może być podstawą do naliczania kar 
umownych w wysokości do 2000 zł za każdy dzień zwłoki ( nie dotyczy to przypadków 
udokumentowanej awarii pojazdu na drodze ).  
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca 
po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 
Oceną oferty ( P ) będzie suma pkt. uzyskanych za wszystkie kryteria : 

P = C + T + D 
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Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
 
2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Pzp.:  

1) Zamawiający po dokonaniu oceny ofert niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców (za 
pośrednictwem poczty elektronicznej) o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo i mię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każde kryterium oceny ofert i łączną 
punktację; 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu, 
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których w art. 89 ust. 4 i 5, brak równoważności lub braku spełniania 
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 

d) unieważnieniu postępowania 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
Przekazanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej uznane będzie za skuteczne po 
przekazaniu pocztą elektroniczną na wskazany adres w ofercie, co zostanie potwierdzone 
poprzez wydrukowanie elementu wysłanego. 

2) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający poda informację, o 
której mowa w ust. 1 pkt 2, zawierającą wyjaśnienie powodów, dla których dowody 
przedstawione przez wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 

3) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

4) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 
dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o 
którym mowa w pkt. 4), jeżeli złożono tylko jedną ofertę lub upłynął termin do wniesienia 
odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego 
wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

 
3.  Dodatkowa oferta. 

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można będzie dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert przedstawiające taki 
sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą 
ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych wykonawców, 
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
1. Jeżeli z uregulowań wewnętrznych dotyczących Wykonawcy wynika, że do zaciągnięcia 

zobowiązania lub rozporządzenia prawem do wartości wynikającej z umowy pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, wymagana jest zgoda wspólnika lub odpowiedniego organu, to 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, dokument 
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potwierdzający uzyskanie takiej zgody, przy czym w dokumencie tym powinna być wyraźnie 
wskazana zgoda na realizację umowy na warunkach w niej określonych. W przypadku gdy zgoda, o 
której mowa w zdaniu poprzednim nie jest wymagana, Wykonawca złoży w tym zakresie wyraźne 
oświadczenie. 

2. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu oryginał 
pełnomocnictwa zawierającego umocowanie osoby do działania jako Przedstawiciel Wykonawcy, 
chyba że Wykonawca samodzielnie będzie wykonywał działania zastrzeżone dla Przedstawiciela 
Wykonawcy. 

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców.  
Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum: 

1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków 
konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją 
umowy, 

2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych 
zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia,  
4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,  
5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia, 
6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji 

zamówienia, 
7) określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum za wykonywanie 

przedmiotu zamówienia ( wyklucza się płatności przez Zamawiającego dla każdego z partnerów 
z osobna – wystawcą faktury ma być pełnomocnik konsorcjum ). 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. 
 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

 

1. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie wzoru umowy – załącznik Nr 6 do SIWZ. 
3. Do zawarcia umowy wybrany Wykonawca skieruje osobę posiadającą pełnomocnictwo do 

wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy na zasadach wynikających z przepisów 
Kodeksu cywilnego. Pełnomocnictwo powinno zawierać zakres czynności osoby wyznaczonej i 
czas jego działania. 
 
 
 
 

XVII. Klauzula informacyjna RODO 
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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 dany osobowych i w 
sprawie swobodnego 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:  
1. administratorem danych osobowych Wykonawcy będącego osobą fizyczną jest Prezes Zarządu 

MSOK Sp. z o.o. 
2. dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  
Odbiór, transport i zagospodarowanie kompostu nieodpowiadającego 

wymaganiom(nienadającego się do wykorzystanie) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 
Toniszewie gm. Wągrowiec 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
3. odbiorcami danych osobowych wykonawcy 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej ustawa Pzp, 

4. dane osobowe wykonawcy 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, 

5. obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 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, 

6. w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

7. Wykonawca posiada:  
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  
3) 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;  
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  
8. Wykonawcy nie przysługuje:  

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
3) 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.  
9. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu. 

10. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu. 
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XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp, przysługują 
środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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.  

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 182 ust. 
5 zdanie 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni 
od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej. 

6. 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.  

7. 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.  

8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na 
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona 
specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego  przysługuje skarga do 
sądu.  

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  

 

 

 

 

XIX. Załączniki do specyfikacji 

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego 
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
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Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
Załącznik Nr 3a – wzór oświadczenia dotyczącego podmiotów  i podwykonawców 
Załącznik nr 4 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby dla wykonawcy 
Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 6 – wzór umowy 
Załącznik Nr 7 – wzór wykazu wykonanych usług 
Załącznik nr 8 – wzór wykazu sprzętu technicznego 
Załącznik Nr 9 – wzór oświadczenia dot. RODO 

 


