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2004 roku Prarvo zan'ó\\icń publiczn,ych (t,i. I)7. LJ. 7 2018l.poz, 1986),zrłanc] clalc] ..Lrsurll
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spcc],1ik.tji jstlni] d] \valUI][ór! /nnnnvicnia
l)(\l^Li poj3żd! d. /b]elania odpadólv

l. NAZWA (FtRr\tA) oRAZ ADRIS ZAMAWIAJĄC]|iCo
Zaklad Ciospodarki Konruia]nei rv Ostrorvi N4azorvicckiej Sp, z o.o,
B,Prusa ó6

07-]0(] ()strów lvlazorviccka
Te],: 029 ó"1_5-73-0l lLrb 6,ł5-73-23
Iaks| 029 64j 7]_:_]

e mai1; zllnrorł ic:lieir.gkosllorv.pl
adrcs stlon} irllern ct(r\ł,cj | \!]!\.$!!]1,o\rrl

2. TRYB L]I)Z|ELENIA Z^N,IÓWIENlA
Postepo\,vanic pro\ładzonc bedzie w trybic: plzcłarg nieogriniczonv,

3. oPls PRZEDyllOTU ZAN!ÓWIE\IA
],l. Przednlioten zanrrilł,icniajes|: Dostarr,a pojazdu do zbierania odpadólr,,

Wspóln1, Sklwnik Zamólrień: 1.11.14_51 l 3 Po]irzd], do tlansporlu odparló* i ścicl,rirr

Przedi olem zan'triwienia jest dostawa samochodu norvcgo. o podwo7itl dwLlc,siorlrr,,

prlsiaclająca zabudo\rg 1'abr},cznie no\łą o pojenności ó,5 rnr-8.0 rn] ,

chnraktcn,§§ klt tacluiczna podrł,ozia salrrochodorvegcl:

I)alre teclxlicZnc Dod\loZia samochodowe!o:

. SanrcchóL1 rok prodLrkcii 2019

. Llklad nupęc]lllł1, na kołr l},lnc

. I}1na oś poiazclu rn poclwójnych kołuclr ( bliźuiakar-h )_
, l)opllszczalna nłsa całkorvita od ó000 kg do 10000 kg.

. Silnik o lnoc) od 160 KM do 185 KNI

. Podrłozic pod zabudo\\,ę t}'pri Śnieciarka

. Skrzlnia bicgórł, manualna lub automat\.czna

. Wżnocni(nlc t},lna Zawieszenic,

, Hanlulcc tafczowe na osi przcdniej i t1,1ncj

. Podwozic p]'ż},slosorłanc do jazcly po dropech ulwardzo lchjnieut\rłrdżon\ch,

. Ilość l eisc w kabinic ] osob} (układ l+2). w}posazone rv pes\ b.ZFiec,.Ull.rn.r.

. Kabina kie],o\\cv, R.vposażona \! instalac]ę radiowi} i ladio.

. Klilllarlzacja

. Kolor kabin} ponrara]iczo\\v lub hiah

Systcm Prol'lblico o Datacomp Stronu:2/23



Spec} tjkaćja islotnych Wafu .ków zamó!ienia
Dostawa pojłZdu do zbierania ołlpadóp

, Lusterka żc\\nętlżnc po str.onie kierorł,c.1, iŃa;a, po,]grr*r."rc i c1ektr, ńi;
rcgulorłanc,

. l-uslefko lalllpo\\e po stronic pasaźera,

. Ręcznl, wylrlcznik pl4du,

. Koło zapasowe

. ])okrorłcc ochlorrllc na fclLelc,

. Srr||,||,,,l|/ca,|\,, /\ /J1,1j/Ull._],, |.iś!L,\.Ic(/|,.,_,,,

. Gaśnica,

. Trrljklrt ostlz cgar.vcz},,

, Aptćczka

. l,,.lll,,.l i" dn"t,,.utr_l,r du pn].1zdr,,

. Klucz do ocl[lęcania kól.

. Kliny prlcl koła,

. Zabezpiec7eDic t\lnych Iarrlp ptljazcluprzcd uszkodzeniami nlcchanicln\fii,

. /(,,,"l l^ |,llirrr lrinl, lLI,1l dU lilr.,§ ,

. Zarnvklnv korck wie*,u palila.

. f}elka s1,,grlalizac\,jna na dachu kabirry ze ś\\,jlllcłl PUlsuiąc) nl Li-]D.
żabeZpiec7ona oS]oIq odporna na uszkoclzenia mcchaniczne,

Dane leclnicale zabudorrł ieclnokomorolr,ei

r Zabuclorł,a librycznie no\a rok pro(lukcji 20l9
. Zabudowai skrz\llioŃ'a z hl,dmulicznlnl urządzenienr zł}ac]olrtzr llt.

l]lzc7nilcZona do zbierania odpadórv komunalnych g.oInłC]7otl\ch
rł pojenlnikaclt o pojeIrrnościach ocl 1i0l,]20 ]. ],10l c]o ] l00 1

. Ścianl boczlre skr7},ni laduiiko§ej \ĄZmocnjone, dajacr, urozlirlość
umieszczenia na nich leklanr,

. Poc1loga sklz),Iti ładunkolr,e,j rrykonanarł,sposóbumoźliwiłiźtcrrtclpłlrroclcieJió,,l

. \\:}posażonv \! ża\\(ir spusto\!, ż u,ężcnl na o.icieki

. Dno lrann} za}aclunkolvej o erubości nljninruIrl 6 nrnr o r,' rsokicj wvlrzlnriości
na ścielanie

, l,szczelniellic ponliędz, skrz1'lliil ladullkclwo a urzadzenicnr 7l]x.lo\vc1\l1]
. Pojcmność sklzvni ladunkolrei clci 6.5 mr do 8 m'

- \lc.,ll:l'.,zlllzr,l ,l1.1l il lrJl:l. ,izll] ,

syśem P.oPublico o Dataconp
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Spccyfi kacja istotnych Warunków żmów jeńi!

DosLapa poiadu do zbicElia odpadów

. \4ozliu,ośc stclowania Dechalizmem Zas}pow,!-ln panclanli unricszczotrttl p,

obu sirolric nleclralliżmu do Za}aaiurlku pojemnik(iw,

. \4oźli\Ą,ość pracy trlbie cii}g}}m i aulomal)czn}nl,

. Wyposaźont \'' pł!,1ę Zgniatajrco- \r!p_,,chająca,

. Stopierl prasorraniu 4:1.

. Czas ctklu załadunku do 16 sekunc].

. Crzebieri podnoszEc}, z odbojnikani ogranic7aiąc}mj udellenjl poielllnikic!x

podczasiego oplóżl]iani.l.

. Wy,posażou,v *.dr\'a stopnic dla łado\\,acZv.

. \\J,vposażonv rl rł1,,1qcznik bczpicczcństwa (stop awar}jl1},) utrlicszczonv pllr

ulządzadu Zaladowczyn,

. Kenlcra rvraz z nlikrofonenr unlieszczona z tl,łu pojazdtr pvl ul,złclzeLl rL

załado\ł,cż}tl) olaz nonilol i głośnik zarnontorlanc rł kabillje kjelorrcY

],Il]lozli$ia.jalce Lonunikacje porrriedz}, kicxlrvca i ładorł,aczcn,

. Zabudorva rvicloklotnie gruIlto\\,ana i lakicroułnit. kolor ponrarańczolv_"' lulr lriłĘ
Zgodn\ Z kolorcm kabin]'',

. Ośrvietlcrrie rlcdlug oborliązując1,,ch Ir7cpisórv: ś\\iatła hanlowrnilL. pos1()]tl\c,

kierunkorvskaz1,oraz świa1lo ostrżcpawczc I-I.]D 7 tylu oraz z plzodu pojazdu,

Wszystkic lamp\ 7abczpicczonc przcd uszkod7aniem lllechcnicznvlrl

, Rellcl'.lr, roL,,,izę z trlllz.ll, lJ,,,tr,

. Pasl odblaskorłe (ost|zelau,czc) na kabinie i na zabudou,ie.

. T'(|l,,\ln,1 ',,p,ll;: .zr,zolk9 J,, /1.1 dldl,i.,,

. lamontolvan). poicmnik na cZ),Stą \\,odę do rrrycia r,ąk cl piljemności nlin, l0l]tl,ó\\

. Zabut]orra musi odpo\\,iadać \\,},tyczi)m 98/37,1WE

Nlininlalnc u,alunki q\"-arancii i scrrłisu:

. \\ivko0a\\ci1 w.raz ż poiażden dostarcz) karLę grvarancl,jną ,

. Jeźeli rv trakcie LLz)'tko$ania okaze się. że pojazd jest niczlodn\, 7c 7lożo])al

ol'erLa ]ub Si\łIZ. lLrb ma rvady. Zarrralviirjacl będzic zglaszal .u!rł,. złslIzśżślli.!

do clsob1, wl,mienionej \! umo\!ie lelel'onicznic, piscnrnic. thrcnl lub ć-mailcrn,

\\i pr-zl parlku zgłoszenia te]el'onicznego Zanrarviajacl,w]w fukt pot\!icldzj

niez\Ąłocznie lra piśnrie. liD(em lub e rnailcnr. u, kióq,m będ7j. żapi! o dllie

S!§tćd l\ól'ubLico :.a' l)lltonl! Silona: 4/2]



s|ec) lilacj! islo1lrYch }a !rkd! 2nŃvienia
Llonawa Dojddu do żbicnlia od|.d(n!

i godzinie le]elinricznego Zilłoszcnia. Po dokonaniu zgloszenir sLllrl).u79()d iil

sposób i le llin usuniccia \\,edY,

WYkonawca.jesl Zoborvi4zan1, do I 1srLnięcia awalii spl7ehl \ł ciil!u -18 go.1zill,-lri

zgloszerria.jej przez Zamarłia]4ccgo (rrie liczqc dni śrviątecznych i nicdzicl)

Nlirrirrralrry okrcs grł,irrattcji iOa}kowitcgo bczpłalnego sel,\Ąlisll ()raż lllalerielo\r

eksploalactjll!ch lolc]c. płl,ny. liltr,1, klocki, paski ilp.i. a talżc cZeści

ulcgajacl,ch 7uż)ciLl ekspLoatac).jlrcmu,/r! plzypadku $\stąpicnil lLlZa\v lllb

wlciekórr, usuniccie ich poprzez \[,miang zuźyl},ch elenlcntó\\.na rlrllve ilp,, trl

24 micsiącc.

\\' oklcsic grł,arancji. pokł,cie kosztó\Ą, dojnzdu ,/transpornr l clo scrrrisLL.jezcii

napl,arva lrrb przeglqc1 nie nroże bvc dokonłnl rr, siedzibic Zanlawiajlcego,

Przcglądl,grłarlrrrc",ine odbl,rlać się będq ż reguly \\, 5icdzibie i nliclJcu

Zaman,iająccgo,

W przlpaclku d\łukrotncj a\\,.rii tej samej części llub zespohli. \\,!,mitna iei nil

librvcznic norł,ą.

W przlpadliu nicnloźności lLsunięcia ar'l,alii rv clilgtr 5 dtli loboc7vclr oJ

zgŁlszcnia jcj plzez Zama\!iajacego. podsta\\,jenie sprzętu 7xst§pc7cgo bez

obolł,iazkrr ponoszenia ż tego tvtulu kos7tórv przez Zir]narr.ia jaccgo,

Pżewid)wan_,, przebieg po]azdrr rł' okresie grvalancji to około.1 t},siź}cc

k1lometr'órv nriesięczrric

lamł\\liłiilc_v Zasli,Zega sobic możli\\,ośc itlotltażu \ł dostafc7on}n] po]cźLlzic

urzadzcnia (iPS ora7 sond! pa]i\\.ou.ej, Wi'u, czvnnoścj zoslrna pfzcplo\te.1/(),.]e

plzcz filnly, klóre posiadają stoso\rnc Lrplawtienia do ich rł,vkollrrr,arrii,

Wl,konawca Zostanie o rr/r| takcic poinlbnnowanv Z odpo\łicdtlilll

!ł\przedZenienl, Wykonarł,ca oŚrliadczy na piŚnrie. źc \Ą,]u' cZ) l]DOŚci nie badil

lrtiał! wpły\łu na *arunki grlarancjj i rękojnri.

Oborł,iązek dostarczcnia pfżeż Wlkonawcę r"- iqzl,kLL polskill: instlrLkcji

obsłLlgi, konsclwacii i napń$,. katalogu części zal,tlienulclr. schcmalo§

instalaci i. ola7 książ.k gu,aranc}:jll!ch,

Pojazc1 porłinicn posiadac niezbędne dokunlentv do zal,c,jesirowania zlodllic

z obou,ia7uiącą llsti1\\ą ,.PIa\!o o ruchu drogorł,l,ni' /t.j. Dz, Ll, ](] l7 poz.l ]óL]

ze zm,l oraz spełniaĆ rłymogi okreŚlone polskim1 nonnanli dopLrs7c7aiac\it)r dO

cksploatacji orilz deklaracjc z!!odności (]F] \Wlli. homologacic itp,

syśem ProPubli.o o Data.onrp



Sp..!nka. a isl.in]ch LVantr,lólr /ainó$]orja
DosLa§a poi,zd! do zbiuania odpadó\r

. Bczpłatie szLo]enie r.lbsługi służb krlnserrł.acl,jno naprarr'czr,ch o],rz kiefo\\,jo\ł

i łado\ł,ac7} Zallarr,lającego,

. Zal,uarliajacy, dokoia splawdzenia Zgodności Z s]WZ. \\.vposłżenia. dzialiulie

i jakości wl.kclnirnia pojazdll przed oslatccznym odbiorcnt. Sprarr,dzcnic

i odbiór w siedzibie Zirmarviajacego isporzadzcnie protoko}u odbiolu,

Dane dodatko\\e:

], Ibjaz.l będąc) pMcdmiotcm postępo\,fulia lrinien spełniać pvrnajmnicj ,_,rnr_,

Et]ItO ti olaz Dl,rcktylł1, Fiuropcjskic rr,zakresie:

, ZuŻYcia peli\\,a.

. cmis ji drr.utlcnku rvęgla.

. cmisii zirnieczl'sżcżeń tj. t]enkó\\, azotu. cząsick shhcl1 o.1iż

Węglolrodoróu,,

2. Poiazd ie trroże być pro|ot}pem (rr myśl oborviązującl,ch plzcpisóvr. rnusl blć

rlykolane prz,,,ltlj nuiej 3 sztuki)

Zamarviaiący ni€ dopuszczn skladania ofclt ró}1no\Yażnr-ch

Zamarłiając}, nic dopusrczą składanin ofclt wnriantowych,

3,2, Zamarviaiac1, rlic dopuszcza sklaclania ofcn częścio*.,"ch. O1ćr,1l nie zarricllrjacc pclnclo
Zaklesu plze(]nriolu Zatrl(i\rienia Zostaną odl7uconc,

j,], J\,lic]scc rcalizacji: ()7 _]0|] Ostró$ Mazolriecka. LL1, Ląko*a l0.

.t, l\FoR\lA(JA () PRZL\\lD\\ĄA\\( H ZĄ\!o\Ąlt_\l\(H. (l NTÓR\(H
l\tO\YA w ART.67 t]sT, 1 PKT 6I7 Lt]B ART. 13,t UsT.6 PKT 3 t.s,|,^wY PZP.

Zanlar\'iającl,t,tic przerlidujc udzielenia zanó*ieri, o któr,,"-c}r norra \\ iln, 67 ust, l pk] ó
i 7 lub an, I]rł ust,6 pkt ] Lrsta\!,PZp,

5. TER\lIN wYKONANIA ZAvI()WIENIA

5.1, Zanówienie llusi zostać zlealizowane \\ telnrirrie: 19-0'1-20 ] 9 r,

6. W^lłUNKI t]DZl,Ą.ł,t w Pos1,1rPow,\NI t]

6.1, O udzie]enie zixrrólrienia rrlogą ubiegrć się Wl,konalł.c_v'.. któ17) 1]ic ]]odlcgiliil
lwklLLczcniLL orłz spc]niają rlarurr}ii udziału \\ postępo\laniu iw\nlaqanil okl,cślollt
\Ą niniciszc] SIWZ,

6-2. 0 udziclcnic zanlórr,icniir nloga ubiegać się \\rlkclrrawc1. któŁ) spellLi.Lill n.t\tt|rtl1.1.
u,al,ullki:

l

sysLćm lłol'ub]i.o r.a,l l)euconrl



spcc_v fi kscia istoLi\ ch llaMrków zalrówicn ia
lł§Lawa Poia7du do Zbie.aDia odpadół

1,

7.I.

,7.2.

7.3.

Lp. warunki udziaIu łv pośtępowaniu

1 S],luacjn ekonOnricznir lub finu§o}ta
() udziclcnic zanlórlicnia publiczneg(l nrogq ubiegać si9 rłr,Jione*cr. klrir,,l
spehliitją walulrki, dot)czącc s),tuacii ckonomicznej 1ub 1inansowe,j, ()ccna
spehliania Narullk(iw udziahl \\,postcpou,fuliu będzie dokonane ne 

^lsad7jcspehriairie spełnia,

2 zdolność tcchnicznn lub zarvodo!r,a

O Lrdzje]enie zi]nlówienia pLtblicznego n()gą ubicgac siq rrrLonil§cr. LLl')1,,.l

spc]niaią $arunki. cLonczącc zdolności 1echnioznei lLlb Zł\\(x]l)\\.,i, ()c.]riL

spełnienia \\arunkó\r udzia]u $,postaporlatliu będzie dokorllne lle zasa.l/;.
spehriir,rrie spehria,

Kompctencie Iub uprartnicnił do prolr,adzenia określonei dziłla|ności
za\rodolre.i, o ile \łT,nikn to z odrębn!,ch przcpi§ó\}

() rrdziclcnic zalnówienla publiczrregcl nrogo ubiegac się rrlliorrlrlc1,. kLór,,l
spcłlliiliit \\arunki. dot},c7ącc posiadanił kompete[cii lub Llpla*nieli cill
plowadzenia okleślonej działalności zarvodowc], o ilc rr,r,nika to z odlebnlch
pr7cpisó\\ ()c§na spclniania §arunkóW udzia}u rr, postcporraniu bgclzir-
dokonana na zasa.izic spcłnia/nic spcłnia.

PoDs l,,\wY w} KLt]cZliNlĄ WYKoNAWcY Z PosTĘPo\yANIA
Zamalr,iając1 \ł}klucz}, ż postępowaDia o udzielenic zalnó§icnjlt \\'\,kolu\\ae tlil
podslawie przepisów ań, 24 Usr,1 pkl 12-23 ustaw! Pzp,

Wlkluczenie Wlkorrawc) Dasląpi w pl,z\padkach. o któr,vch lllorł.a \\,Lrn. 2:1 u!1,7 us|il\\]
l'zp,

\\i}kona\\,ca. kli)|,} podiega w) kluczcniu ne podsta\ric art. 2,ł Llst, ] pkl l ] i i_1 ol,uz l ó

20 lub ust, 5 usti,l\\} PZp, lDoże pvedsta\\,ić do\łod},na 1(). źe pocljgtc pl,zcz nicgcl śroLlki
są w}'starcza]ącc do \\:1'kazal'iia jcgo zetelnoŚci. § szczegÓlnoŚci rrdor,, oclnić napl,:rrl ie r ll.
szkodJ u],r7ą[luonci pr7cstępstuJcm lub pl7estepst\rel]1 skarbow_\,n1. Zdoścuf7\ ll |rL;L

pieniężne za doznarla klzlrvtlę lub naplarvicnic s7kod!, w}'czcrptliącc \,},]aśnictliś st.rnu
lakllcznego olrz \lspółpracę z olganaini ścigania oraz pocl]ccic konklctrrl,ch śrrlcllrlrr
tcchnic7nJ.ch. organiZac\:invch 1kadrolłl,ch. klór§ si} odpo\\,iednie dlr Zapobicgelli3
dalszvln przestępsl\ł,om lub przestępstrvon' skarborłlnr lub lr icpla§ idłowelnll
postępowanirr Wtkoia\lc), Pżepisu zdanjit pierwszego nie slosujc sic. jc7cli uob.c
Wl,konau,c1,. bcdąccgo podmiotcln 7bioro\r1,lll. orzcczono pra\{ol]loclt\rn *vlokien s&lLl
Zakaz Llbiegania Się o Udzielenie zurnórłienia oraz nie LlpłynEł oklcślon) w llm \\\ 1,1,t

okres obo wiilz1 rl arlia tego zilkazu,

W_,-konawca rrie pcldlega rvlk]uczeniu. jeżeli Zanrarviajacy. ullzglęclnia]ac wag.c

i szczególne okoliczności cz}nu \\iykonrwc!. uzna plzedstar'liollc c]orrodl za
\Ą) star,cZłiilcc.

Zanarviłjilcl,nroże \},kluc7},ć Wlkonarvcę na kazd),]n elapie poslęPołłnil]. o1alt9
Wl,konarr,c1, wvkluczonego uzlraje się zir odrzuconą,

SystcD ProPulrlico o] Dalaconrp Sn,ona:]/2]



specyfi ka.ja islotn}.h §arunkói żanrówieńia
Dośawa poj@du do zbiemnia odpadórv

8, wyKAz ośwADczEŃ LuB DoKuMENTóW rłrrn uł.1.1 oosrłnczvć
wYKoNAwCY w CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA włnur,łrów
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

8.1. Do ofefty, W celu wstępnego wykazania spełnialria waruŃów udziału w postępowaniu
omz bnku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiqzany jest dołączyć aktualne na
dzień składarria ofert:

Lp. Wymagany dokument

1 Jednolity europejski dokument zamówienia

JednoIity europeiski dokLiment żamówienia

8,2. \\'1konarłca. w tclmiIlie 3 dni od dnia zanrieszczcnia na stronic inlcrncful\\ !,.] il]l'o tll.]t.]r,

klórej rrrolła w a , 86 ust, 5 usla\\! Pzp. plzekazuie Zalnarriająccllltl oś$iada/.i]l.
o pl,ż),lri eżi]ości lub brnkll prz}należlości do tej samej glupl kapitak)N.,i. o któlcl l,,,,,
\\ ań, f4 ust, 1 |kt 2:] ustaw!, PZp:

Lp. wymagany dokument

l ()ślriadczenia \r,},kona*,c1, o przynalcżności albo bl aku PrZ}IaIeżności
do tei samej grupi,kapitak,\r,€i.

()śuiadczcnie rł.ykona\ł.cv o prz!,nalcźności albo blaku prżt,lralleżlości do
tei san]ei l.lrLlDv kaoilablvei,

\\1raz Zc 7bżcnicIn ośrr iadczcnia. W),kona\\,ca możc ]]rZcdstarr,ić dr.lllod1. że porr illzll li.r
z irury,lrr Wlkonirrr,r-ą nie plcl*cdzą dcl zakłóoenia konkulcncji $ posiqlló\\-t, lLl

o udziclcnjc zanlówjclria,

Zarrra\ĄidjOc}, przed udzie]enien zanó\łienia, rrroże wez\łać Wl,Lonarvca. litrilcgo olcrta
Zostaia naj§!,źej oceniona. do Złoźenia \\: rvyznaczonYm. nie kr,ólsz_,-nr niż 5 dni. tclrllinie
aktrLaln1,,cb na d7i.l1 7]ożcnia oś\łiadc7cli ]ub dokrłnentó\ł. pot\\,iel.iżajż}cveh
okolic7ności. o których mo§a \ł al1,25 ust, i ustau),P7p.

Wvkaz dokumcnttirł. i ośrviadczcń składan1,,clr na rł,czrł,allic ZłlLlarviljltcego rla
potrvierdzenie okoliczności. o ktrjrvclr rnowa \ł ań, 25 ust. l usta\\_1. Pzp:

W cclu ulka7ania spclniania przcz Wl,konawcc \łarunkó\,udziału \\ posle|tl\\.ll tL

llalcźv pIzcdloż),c:

8.3,

8.,1,

l)

Lp. wymagany dokunent

1 \!ikaz dostarv lub usług

\\ivkaz dostalr' lub uslug rłl-konanych. a rł przypadku śrł,iadczeri okcsclrvl eh lrrb
ciagilclr lrirvnieź rvykon_u' rr anl ch, \\ okresie ostatnicil 3 let przcd up1l,rrclli
lerninu składłrria o1'e irlbo rvrriosków o dopuszczetric r]o udzia]rr
§ postcl,]o\\,aniu. a.jczcli okrcs prorvadzclria działalnoścl jcsr krótlz\ \ 1\lrl
oklesic. rlraz z poclarriem ich rvatości. plzednliottl. dat \Ąl,kona.i]
i podniotó\Ą, na rzecz któr},ch dostarl1, 1ub usługi zosla11 lt,r,konatle. oraz
zalączcnicnl dou,odLirł. oklcślającYch czY tc dostarv1, lub us]ugi Zosla].\
rll,konane lub są wykonylvane należycie. prz,v czvrn dorroclanri. o którl,cJl
nrclrvł. s0 lei'er,encie baldź in1le dokunle1]1\, w,Yslawioie przez ]]odllliol. nx ],Zcc7

Systc,n ProPublico o Daiacomp sn,o!a:8'2]



Spccyt]kac.]a isiotllch \!an]nkLnV żam(nvicniu
I)o§Ll\!a Pojddu do zbicmni! odpadó\,

klórego clostalvy lub uslLrgi bvll,wl'konl'rvarre, a rr.przl,pedkrL śrriailczen
okleso$)'ch lub ciągł_"' r-h sa \ł\,kon,v\ĄJanc. a jeże]i z użasłdnionci przlczrll1
o obickt\,\!1),lll chanktcrze wtkolrlwca nie ]cst \.- slłnic uz\skac t},.]r

dokurrrentrlrv ośrr iadczcnic rł1,,konarlc1. W przl,padku ślviedczcń oklesow l ch
lub ciqgłl,ch nadal rvvkonvrvanlclr lefeielcje badź innt- dokunlc]ll\
pot\\,i.rdzające ich na]eż}te \ł}konvwanic powinny bl,ć wvdlnc nic rr.cztśric]
ni7 ] n]icsj4ce pźed upł)wenl te|nlinLr sk]adalria olcr,l i]]bo wnioskón
,, J,,nu.z.,z,,r'.,dn u.lzi. lu r^ pu. <pull._rni,l,

2) \\r celu rvlkazania braku podstau' do rłykluczenia Z postępo\łilnia o udzie]e]lie
zamólvicnia nleżv prżedlożyć:

Lp. Wynrgany dokllment

l Odpis z lrłaścirrego rej€§tru lub z c€ntrnlnci crvidencji i inlin,m|tćii
o dzinłalności go§podnrczej

Odpis z właściuego reiestru lub z ccl,ttralrre.j ewidel1.,ii i inlorlll!cjj
o działalnclści g1,1spodalr-zej, j ezeli odrębnc przcpis1, 1ł,lluagujl rlpisu do lc,]cstlLr
lrrb crriclcncji. ,"ł.cclu potrvieldzerriir blirku podstau.rłlkluc7cnia ni podslil\,,ic
a ,2,1 Llsl, 5 pkl l usta\\_\.P7p,

) Zlrśrviadczenie §lnścirrego naczelnika urzędu skarbo}vcgo

laśrliidczenic rlłirściwego Baczelnika urzędu skarbolvego po(l\ieldlaiilccgo. ż.
rłłkonarlca nic zalega ż opłi]crnienl podalkóu,, wJ.stawionc1'lo nie \\lzcśnic,i ni7
3 micsillcc pl,zcd uplvlvcnr terrninu składania ofin albo rr,nio:kilrr
o dopllszczenie do udziah w postępo\\aniu. lub inrlcgo clokuntc-llLil
potr"-icrdzającego. że wlkona\rca zarłarł porozunlicnic 7 ułaści\\,)nl orleil.n]
podatko\y!lll rv spralł.ic splat tych nalcżlości *r,az z er,,,etllualn\.Inj oclsclLlttlli
lub gv\wnami, \Ą,szczegóiności uzyskał plzewidzilrre prarvcnr zrvolnicllic.
odloc7cnia lub lożłozenie na rat! zaLegłych platności lub \\slrz),llllll;c
* ca}ości lvlkonania dccl,zji rł,łaścirvcgo orgauu.

3 Zaśłriadczenic łrlaścfurcj terenowcj jednostki organizłcvinej Zt]§ lub
KRt]s
Ziś\Ąii]dczenie \łłaściwe.j tereno\Ą,ej .jcdnostki o],giuizi.)jnei Zalilalri
( ]b.zpicozeli Spolecznlclr 1Llb Kasy, Rolniczegt) l]bc7picc7clria Sptlłeczncgo
albo inncgo dokuncntu pot\\,ieldzaii}cego. że \\,ykona\\,ci1 l]ic 1ilelii
z op}aoaDien skla.lek na ubezpieczcnia społcc7nc lul] zdro\\olne. ll] sta\Ą,ion(.go
rlie wc7eśniei lliż 3 iiesiąoe przed LlpłyBcm tcrminu skllclallia o1ifl rib1]
*rrioskórł o dopusżczcllic do udzia]u r"- poslępo\Ąaniu. Lub inrrclo dokumclnu
por\Ą ierdzlj lce go, że rr,-kona\\,ca zawarł porozunlicnie z rllltścilvr,nr olgancnr
\ł,sprau,ic spłat t)'ch na]eźności wri]Z Z e\\,entualnvlni odsctkaI,ni lLtb qIZ\Wllenli,
\\ s7c7c8ólności rrz'',ska] przerridziane pralven zr!olnienic. odroczcllic LuL;

Iozłożcnie l1a mt},Zalcgłych płatności lub §s1l,Z)manie u cu]ości rrrkolllnllt
declzji właściwego organu,

l) Dok],lr]]ent,v pod]'tlir.ltórv zagranicznr,ch:

s]slć l\.l'Lrblico c] l)ala( nP SlroDa 9/2]



Sltc)llkaL.ia ]łonlvch s,annrklnf /!nln!]ćt j,
])oJrwa pojlzdu do żbicraiia odpadów

wymagany dokUm€nt

Infrlrmacja z odporvic<tniego reiestru tub ir"1 .Orrn"*,Jr" ,l"t"ńnr
,Icz<li \\r\oll, \\(_ n.:| .i(J/,b( ]tl|) |
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Spccli]k3.ia istolnych Wafu nków żamóy jeiia
Doslaila poiazd! do zbicklia odpadów

\łczcśnicj niż 6 micsięcy przed !lp}ywetn leminu składania ot'cn albo rrnioslrjrr
,,,|,,Irl,z.,z.,l i.,J,, "dziall !\ nt]\lqp.\ł1 l L

Jeźeli rr kraju. § klór_y-tn Wykona\vca ma siedzib9 lub nricjsce zarnieszklnia lLlb nliciscc
zamicszkłnia n]a osoba. któlej dokun]ent dot)cz},. nie rł,l,dajc Się !\*. dokunenlć\\.
zaslepLlje się.je dokumentcnl zarvicrajacl,nr oclpou,iedlicl oświrdczenic \\"),ko1ra\rc}. z!
w,skazanieli osoby llbo osób Llprrwniolr!,ch do .jcgo rcprczcnracji. LLlb ośxiaclczcllir
osob}. lit<!rc] dokunlcnt miał dotvcZ),ć. Zlożone przed nolarillszcll lrtb plzcd olqlLncnl
sądo\ł}m. adIllinisl|acyjnyrll albo organcnl sanrolządu zawodo*cgo ltrb gospodłrczcgo
\łłaści\ł}lll 7c \ł7g]ędu na sicdzibę lub rnic]sce żanieszkania \\ilkonarvc,v lub nie.jsce
zanlieszkania tei osobv. z u\\,7ględnicnicm tcfninó§ ich waźności,

\\' przlpadku \\,8t|li§ości co do treści dokunenlLl Z}ożonego pl7c7 \\'}kol)l\\cę.
Zanlawiając,"- nlc]źe Zwrócić .'a uu ..lui"irł,ych organórv odporriednio klilju. w kt()l\ l.
\\ivkonau,ca orł siedzibę 1LLb niejsr-e zarrrieszkania lLlb nlicjscc zanlicszkitnia rrrll osohli.
którei clllkLrment dotvc7\, o rrdziclcnic niczbedrrlch inl'ornracii Llol\.czltc,vch 1crro

doklLmel1tu.

4) Inne \ł,}!Iagaoe doku ent},:

Lp. wymagany dokumćnt

i wZór ofcrty na dostawy

\\izór oGrt} na dosla\\,}

) Wzór umowy

.1eżcli jcst to niczbcdnc do złpcrvnieniir odpo\iedniego przcbi.gtl postqnn\\xrLl
o udzielenie zanli)Bicnia, Zarnarłiajacl,możc na każdvm etapie poslęFo\ania wez\łrc
Wlkonarvcórr do złozenic wsz},slkich ]ub niektór}ch oś\ł,iadc7cIl lLrb dokLrnelrlórr
potrł,ierdzajqclch,żerriepodlegaią\\,ykluczcniu,spcłniaiąrvarunkiudzialo rr

1]ostępolra itl. iijeże]j ztrchodza uzasadniclIe podstźt\v .jo uznania. żc zlozonc uprzerlnio
ośv,iadczcnia lub dokunlcnt1 nic są iuź aktlLalnc. c1o złożenia akluriniell ośrłiadczcri 1irb

dokuilleDló\\,

Wvkonau,ca nic .icst obowjazal],v do złozenia oś\łiadożeli lLlb dokulnent,,ir
potrvicrdzających spclniarljc \\'arunłó\r lLdżiału \ł postępo\\irniLl oraz bfal( podstarr, do
§},kluczcnia, jczcli Zalnarviaiacl,posiada aktllalne oś\ł,iadczenir ]ub dokutllcllt\
rloLlcząr-e tego \\ilkona\łc}. lub nloźeje uz,vskać za pomocź} bc7plalr\ch l

ogólnodostępll,ch baz dan),cL rv szczególności rejestró\! pLlb]iczll}ch w t,ozunllt1,1Lr
usta\ry 7 dnia 17 lutcgo 2005 r, o intbrmatyzacji dzialalności podnlioló\\ lełlilu,]ą.)i]]l
zadania publiczne (l,i, Dz, Lt, z 20 ] 7r. poz, _i70),

\\'' 1akiej s}luacji Wykotrallca zobligo\!an,v,jest do lr'skazmil ZltllLw r, Ll.t,:inl Ll

ośrliadczcń lrrb dolun]enló\\, które zn.lj.lllią się w jego posiadirnitl. z poi|3nicnl s\gnłi(Lr.,
postępo$,ania. \r któr],nr \\,,Ymłgalrc dokiln]el]ly 1ub clśrviadczenia brł1 składiLnc. lLLb do
Nskazania.lost!pności oś§iadczcIi lub dokun]cnló\\, lr, lbrnrie elcklloniczrlc,j por1

okleś]on)nli adlesani internetou,t,mi ogi)lnodostępn}ch i bczpłarIl1ch ba7 da \ch,

8,5,

lJ,6.

S]\l.nr PfuPulrli.o a! Daluconr])



SpćcJfikłćja iśtolnrch ł ulrków żamółi..ja
Dost.ila poiżdu do 1lrielania odpadórv

lanlarr,iając) nioźe żirdrć od W_,-kona§c\ przcdstawjenia lłumaczellia na jczlk polsli
§,skazanych przcz Wtkonarvcę i pclbranych sanrodzic]nie plzez Zanlarr.iaiacceo
dokl'tluclltó\.

8,7, Ośrviadczenia. dot},cz.lce \ł},konau.c1, i innych podniolów, na kt(ilych zc1olnościar-h ]Llb
s}łuecji po]cgil Wykoia\ł,cr na Zasadach okrcślonvclt \! r . 22a Llstlt\\,\, P7p ol,,17

dot!czącc Pod\q,konarvcólr,. sk}adlne sa rł,l)r\'gillalc, l)okunleit). irure rliź ośrr iadczcn]il,
skłrdane są \Ą orlginalc lub kopii poś\\iadczonej za z8odność z orvpinltlenl.
Poświitdczelia za zgodność z ol_t-ginałcn dokonrr]e odporłiednio W] kolla\ł,cł. podnliot.
na którego zdolrrościach lub s}luacii polcga \\,'1Lonalrca. W1,,konarvcl rvsprllrlic
ubicgając_v sję o udzielenie Zanri)§,iellia publiczncgo albo Podw}konaNca. W żaLkr.csic
dokulncntó\ł,. którc dot),czą lażdego Z nich,

PośWindcza]ie Za ZgodDość Z or!,ginalcm następuie \\ lbrrrrie piserllnc] lub rr ]ornlic
e]eku, licżnt,i,

8,8, W plzl,padku gc11, z,lożona kopia dokLlmcnlu.jest niccz}-tclna iub btlclzi lrlLpliwości co iltl
jej p|awdzirrości. Zama\łiając), nloże ż]dać przedsteu,icnia orvgirrelrL lub notariaini,_-
poś\\iadcZonei kopii,

8.9, Jeżeli z uzasadnionai prz_yczyny \\'ykonarł.ca nie lnożc prżedslir\łić dokulllcnió§,
dolycziIc_y' ch sytuacji finansowc] i ckononiczlej w},lnaganych pr7c7 lalrrawiajacego.
możc prżedslil\\ić imy dclkument. który, § \\'}'Stalc7ającr' spclsób polrr,icldza spclnilrlie
opisanego przcz lanla\\'iającego {'aILLnku,

8,10, Dokrrmcnt1 sporządzo e lr jezy,krr clbcl,m są składanc \łraz z llurnaazenicnl lla jc7\,k

polski,

9.

9,l,

9.2,

9, j.

IN!,oRNrAc.l^ I)l.A wYKONAwcÓw POLEGA.|^(]Y(]I I NA Z,{§oBA(-ii
lNNYcH PoD\Ilo,LóW, N^ ZĄsAl) \( t l oKREsLoNicH \\ ,\l{ l . 22 Ą t]§ l A \\ \
|,Zl,

Wykona\łcafuoże w ce]u pot\ierdzenia spclnicnia rł,alunkriw udzilłu * postęl.,,rrr I t \

stosolł'nYcIr sJluecjach oraz \ł odlliesieniu do konkrctnclo zanlórlietlill. lLlb,lc_,,.zcs.l
poiegrć na zdolnościach tcchnic7nvch lrrb zarvcldclwlch lLrh sl.tuacii tinarlsorrej lLr[l

ekc]ltonlicznejinn)chpodnriot(i\ł.nic7alcżnicodcharakterupra*ne!o]ic7źtc,vcl]go1l)]nli
stosulrkó\ĄJ praWrl\c1],

\\'\,konł§ca, którt polega na Zdolnościach Iub s]tuacji innrch podnlir,tilrr. nlLr.L

udou.odnic Zanla\\,iirii}cenlll źe realizujac Zan(iwicnic, bcdzic dlspollor\,a} niczbędnllli
zasobami tl.ch podnliotó$,. w szczególności przedsta\\iając w tvm ccirr zoltowillzlnje Llch
podnioti)B,do oddarria nru do cll,spllzycji niczbcdltych zasobó\\ na potl,zcb1 rcalizac]i
zallrllliellia,

lamarviaiąc1, occni. c2\, udostępniane Wykonawcl przcz innc prxlnticlt) zcioillosil
technicznc lub zawodorvc ]ub ich s,\1uacja fi anso\\a lub ekonolnic7nx. poz\\,i,Lhial r]x
\\yk|zanie l)żez \\iykona\!cę spclnianie \rarunków udzialu \\ poslepo\\,aniu ora7 7baialil

cZ),nie Zachodzą \vobec tego podmiolu podsta\§ rłl,kluczcnił. a klóllch nlo\\.a § pkl 7
niniejszej SlWZ,

9,1. \\'1,konarr,ca, któr}, polc8a nn s.y'tuilci1 filunsorrej lub ekononriczrlci innvch podlrlil,Lcirr.
odpowiada solidamie z podmiotem, kki.v zobo\\,ią7ał sję do Lrdoslęp]liellie zilsob(j1\. 7r
szkodę pooicsioną przcz .7amłwiirjącego powstałą \\,skutek nicuclośicpnienja ilch
7asobó\\'. ch),bir że Zil llieL oSlępDiellie żas()bó\\,nic ponosi rviny,
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sp.c\fika.id i(oln}th \łxr ulrkólv zanró§icDii
Dos1.,!a poiźdu do lbj-ani, oi]padólv

9.5.

9,6.

9.,7.

\\ivkolla\i-cx. klól',,- powołLlje się na zasob) innych podmiotó\i.,. \\,ce]Ll \\}kirżania l)le(LL
istnicnia rvobcc nich podste\\, §Jk]ucżenia oraz spe}niania. u.Zakrcsic. rr jirkin polrołLljc
się na ich żasob!'. rvarunktjrł'udziahr \\ nn\tcl]o\Ąan]tL. zir śszLżJ IL ,l|nli|!,jc o l\cl1
nndlrl ntctjll rr J,,ktLlnęnc]e 1]\$iUJ(Zśńa o niepod]eeaniu \r!.kluczcniu oraz spełrlieniLl
ul| ||,\,,\Ą |,],/i:]| l", o k,,l-rlr l,"rrr rł §Sltr,z
lanlarviajacr,źąda od W)konawc}, klóry pillega na zdolnościach JrLb sylułcji innl.ch
podmiotóW na Zasadach określonych \ a , 22a uslaw\ P7p. przcdslr\rel,i.L
\łodniesicniudotvchpodnrioki\ł,dokumtlltor,,rłrlnicnlonlch§pu8.5Fpk]2sl\\,/.

\\,' cclu occny. cz1, Wykonarvca polegajilc na Zdolnościach lub svtuacji innl,ch podnlioltlrl
na zlsadach okleślonl,ch w an, 2]a usta\D,Pzp. będzie dl,spcnrtlr.la} niczbgdnllri
zasobami w slopl1iu umoz]i\riającvm Da]eż_Y' te \ł}konanic zanlórvlenia publicznelo o|az
occn,v. c7\'slosunak łqczacv W)koiil\\,cę Z l,vltli podmiolami g\lalaniuic rzclz\\, S|,

dostep do ich zasobtirv. Zamarvia]ac1, llloźc źądać dokumentó\\, ktrlrc okrcśl:Lja
\ sZcZególnoŚci:

1) zakres clrlstępnl,ch \\ivkonarr.c1, zasobów innego pcldniotu:

2) sposób rłlkozl'staniir żcsobów innego podmiotu. przc7 \\'\ kona\\cc. Flz\
rłvkonl,rr,aniu zanlórvicnia prrbliczncgo:

3) zakrcs i okrcs uclzja]u innego podnriotlL pl,z} w\kon},rlaniu zamórł.icnia publ cznelo

'ł) czl,podlniot. la zdolnościach którego Wykona\!ca polega \r odnicsjcniu do włr,ullkólr
udzialu \! postępo\raniu dotvc7ącYch \\,ks^alceiia. k\\,a]ifikacji zar.voclorvr.ch lLril
dclświłdr-zenia, zlealizLlje lobotv buclorvlanc lub us]ugi. któĄch rrskllzane zrIo]rlt;ści
dot_vc7ą.

.Ieżeli zdolności lechniczne lub zarvodorve lub sl,tuacja ckononliczrril LUb ]inanso\va.
podlliotu. na klórego zdoliościach polega W},kona§ca. nie pot§icrdzaitl spcłnienll ILzęz
W!,kona\\,cę rł,arunkórv udzialu lr,pclstęporł,aniu lub zachodzą \robcc tc8o podilljolll
podslan},\\]kluczcnia. lamarviajacl,zaząda, atl,_v Wrkonalvca w telnlinie oklcśl(jn]1ll
przez Ziunarrit jqce go :

a) ZaSląpił len podlnio1 iDn},m podmiotenr lub podnriotami lub

b) zobol\'iązał się cio oSobjstcgo rr.),konarriir odpcl*iedniej cZęści Zanli]\łicnia, jcżc]]

rł,ykaże zdolrlości tcchnicznc Iub zawodorvc lub sl,tirację finalrsowil lub ekon,llni!,,1-1,
o kttir_,,clr rrlorł.a rv t}]fi,9J SIWZ,

10. I\!oRN,lAC.|.,\ I)LA WYKoNAwcÓlv ZAN,ll ERZ.Ą,|ACY[]FI Po\\ lLl{Zi (_

\\ \ Ko\,\ \ lL ( ZĘi( l ZA\lÓ\\ lE\l \ I,oD\Ą \ Ko\ \\\( i )\l
10,1, Wlkonarvca może po\"-ielzyc \ł,vkonanic części zamówicnia Pod*lkonuw,con,

J0.2, Zcrrrarviający \!\,ma!:a \łskazania przez W},kona\\,c9 c7cści zalrró\\icl]ii. klór)cIl
rykollanie zaniieża po\vielz},ć Pcldlv,vkorrawcom i podania przcz \\'r.konłrvcę^ lilrlr
P od\\ryk o na\\.có\\,,

l0.3. \\',,-konawca. klóI}, zrIrrierzi:i po\rierz!ć \!\konanic części zanlówicnia POd\\),koiit\!!0r1l.
\\ celu \i-t'kazalii1 braku istnieiia \robec nich podstaw \łvkluczcnia z udzjłłu
1l postcpowaniu zamicszcza infolnucje cl Podwykonarlcach \\ .l()kumcnci(,
"(lśrviaclczcnia o nicpodlceaniu lrlkluczclliu oraz spehlianiu lvarLInkilll uclzialri'.
,,llulr1,1,1luu., u pLt.8,1 \l§,/
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spcc}l]kac.]a iSlolnych *au,rkó$ zanrówicnia
Dosta*t po]ażdu do zbicu|ia odpadó§

1(),4. Jaźcli po\łJicr7cnic Podu_r.konarlc1, §\,konania czcści zaInórvicnir nn robol\ budo\,-]enc
llastcpuje \Ą trakcie,jego realizacii. \\'1konallca na źądanie Zarnarriaiaccgo pl,zcrlstarr i,l
rlypełnicu1 dokrrrlent ''Oświadczcniir o nicpod]cganill \ł]kluczeniu oruz sl)e]nianilt
waruików udzialu". o klóry]n rn,,\\l u pkr. _&1 \l\\Z. ]r,,tsrśtJzill.i!_\ brali podsLlrr
\rykiLLczenia \\,obec tcgo Pod\\ kona\r,c,v,

l0,5. Jeżeli Zulawiłjilc) st\\,i§rdzi. żc Wobcc dan.go Podrn.konawcl ZiLchodżl podsLa\\
\ł!,kluczcnia. \\ivkollil\!ca obou,iqzanyjest zasti+pić tcgo Pod\[,konarvc.^ Jub zrczlgnllrr llc
z pcl*ielzenil *.,"kcuinia części zamó\\,ienia Pod*lkcnarvc1,

10,6, Powievenie \Ą,!,konania ozęści zanó\rienia Podrv,"-konawconl llie z\\a]nia Wrkorl.tlrc1
z odpo*iedziainości za iależ},te w)koianie 1eg0 Zanówienia,

ll. INFORN,IACJA DLA WYKONA\\(Ó\\ \Ą§PÓLNlE I BIEL,\JĄCYI,H sli!
o tll)ZIILE\IE Z,\vIÓWII,]Nl^

l1.1, \\1ykon[\c) mog4 rłspólnie ubiegać się o udziclcnie Zalnó\\,ienia, \\i lakim prz},padkll
Wykonarvc1, ustanawiaią pclnol]tocnika do rcprczcntorvanlł ich u |,,.lśpr,\,,|li I
,, uJziclclli< z,lrl,,',ic,l'., .l'l'o re1l<zento'.,lrl'.l \ |.,5'śr,,\\dlIi_ /, \Ąr11 ,, ll,| ,,

\ł sprr\Ąie zixnó\\ienia publiczi]ego,

l1.2, \i prz_,-padku wspi)lnego ubiegania się o zamó\łienie plzez W!kona\\,cóu. Nvpc]nioll_\
dokument "Oślviadczenia o niepodleganiu rł.lklur-zeniu olaz spehlialliu walunkó\\.
udzia}U''. o klór)m nowa,Ą,r&L8.1 \L\łZ. sk]3d. krżd\ z \\rkrnlwcrirr rłsprllrrie
rrbicgającl.ch się o zamówicnic, l)okumcnt} tc l]ot\\,icrdzaią spc]nianjc wnrrrtków udzilłLr
\\.post9po\Ą.aniLl oraz brak podslau, \łykluczenia § zakresic. rl którvm i.i7d\
z W)kona\\có§ rrlkazuje spełnilrrrie rrarLLŃów udzia}u \\ posle]]()\\aniu oiaz i-rlłl
podsti1$, w},,k Iuc7ania,

12. INFORN{,ĄC]JE o sPosoBIE P0ROZUNIIEWANIA SlĘ Z,Ą}l,.\\\ lA.lĄClr(X} Z
\\ \ hoNA\\ (.\r\t| oRĄ1- PR,/-[h \Z\ \\ ĄNlA oś\\l_\D(ZE\ LLtJ
DOKtJ]vlENTÓw. A TAKżIr \ĄsK.\Z\NlE OsÓB t]PRA\\NIoNl,cH Do
PoRoZt] ]\t llrw^\ I^ sIĘ Z wYKoNAWCAN!l

l2,1- \\i lliniejs7},Il1 postępowalliLl koIrrunikaoja nliedz}, Zalna\\,iaiąc}nl 1 \\JYkollr§,(^i]]]]i

cldbyua się Zr pośIedDiclwenl o|§lirl,1l! |tJCZlo\\ś[u w lt,zuLniclliu Usluu\ Z dnia ]]
listopada ]012 r, Prau,o poczto\\c (ti. I)7. l).7 2()l7l. po7, ].lll1). osobiście. Zit

pośrcdnictwcln posłalica. laksu lLlb przy uźlciu środkóu,komLlnikacji clcktlollicznt-]
\{lozumieniullsla\\},zdnia18lipca2002r.oś\\,iirdczeniuusługdlilglreLektlonicznoil,],
DZ. tL Z 2017r. poż, 12L9).

]],2, .Teżeli Zarrrarłiajirc1 lub W!konawca plzekazLlji] oświadczenia. \\nioski. zr\\i!donlicllie
ora7 i.tir nacjc 7a poślcdnict\cm thksu lrrb prz1, użlciu środk(-]\\ konlurlillc]i
elektronicznc,i \v rozllnlielliu Llsta\\},z dnia 18 lipca 2002 I. o ś\viad(zelliu Llslug dlogit
elcklronicznir ( j, Dz, lJ, z20I7r. poz. 1219). każda ze stro[ nr ż]dilnie rlrLlgiej sLirlni
rl'ezrl ,.zl ic r,,,*i<lJ,,J l'JKl i(llUl]/\n]..niJ,

l].], ()leńe sk]ada się poc1 rl,goren nierr.ażności w lbnlie pisenrnej

I2.,l, Posi!^po\Ą,anic o udżiclcnic żamó§ienia prorł,adzi się \\, .iaz!,kLl polskillt, l)okulrrc]lt\
spot,zildzone \\ ięz}kll obc}n] są składane $,faz .. lłumaczetiem rra.ięz} l po]sk],

l2.5, \\i},konarvca nloże z\\fócić się do Zanlr\iającego o \! aśnienie hesci llinicjszcj Sl\\l,
Zamarviajac1 uclzieli wl.jaśnień rriezrvhlczrrie. jednak rrie później rriż na ] dni plzcli
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Spcc}likloja isl01n] ch łan]lrkół, zamó\l]$ia
I](rtr\!a p.laldu d. /bicknń odpldół'

up]),\!enl telnlinrr składania olćrt pod rvanlnkiclll żc Wniosek o \\,}jaśllicllic tlcści SiWZ
rvpJy,nał do laina\\,iir]accg1) nie późlriej niż do kolica dnia. $,którvlrr upł\\\a poł(\\:t
w\znaozonego lerminu składania ofen. tj, do dnia; 2019-02-04,

12,ó, Jeżeli rvniosck o rłl,jaśnicnic trcści SIWZ \Ęłynął po Llpłlrvie tcminu sklir,jirnia rlnioslilr.
o kti)],ym nl()§a rv pkt l2,5. lub doq,cz_v udzielonlc}r wljaśnieli. ,1amłrł,iajac1, moze
udzielić rrljaśnieri albo pclzostawić rrniosek bez toz1,1oznania.

l],7. Przecllużenie terrlinu składania o1in nic rrpłvrva na bieg lernlintl skladanil rrltirlsLLl.
o lrtór},n] lt1()\!a w pkt 12,5,

12,8, Trcść zap),taIi wraz z rł,r,jaśnicnlami Zanrarriajqc,,- pźekazujc \\ivkollarlcon. kLór,rnl
przekazrł SIWZ, bez Lljawniania źródla 7ap],,tania. a jeżeli SIWZ jesL ucirlslqpnionł rtł
\lln l:., l1,\, "clUsśJ. /Jnlie5/./J n:. '<j .tl,,lric.

l2,9, \\' rtZasildrl jon),ch pŁ}padkach Zarnarviajac,v mozc przed upł\wem lellnintL sl(ladenil]
olart zlllienić tlcść SlWZ, Dokoniuą Zmi.ulę treści SI§Z Zarrlarliaiącl UdoslęPnia nlt
shonie inlelDek]\!ci-

l2,l0, Osob,v upralvnionc do konlaktu Z \\i},korrarvcami:

$'Zakesie lb l1rln\n osobami upo\\.ażliulyini do kontaktu Z W},konarreltrli s.r:

I specialisti Kinga Wojlko\Ąska - specjalista tcl,: (29) 645-73-]_1. c-lllail:
zanlorvicnia.f gkowstrow,pl

\\'Zakrcsic n]elylolvczi}m osobami upoważnion},rni do kontaktu ż W}ko J§!.lllli \-]:

l 'I adcus7 Równ) - Z-ca Kierorvnika ZoN,I tel,: i029) 6,ł57]25, e-tnai]:
zamo$,icnia'r]gkostro\r,pl

|3. WYMAGANIA DoTYCZĄCE w,\Dlt]\r
l].1, Olćrta nrusi być zabczpicczona rładiun1 u, u},sokości: l0500.00PLN (slorvnic: dzicsięi

t},sięc), pięćsel 00i'100 PL\),

13.2, Wadiurrr nalcżv \\lricść u, tcrm inic do dnia 20 i 9-02-08 do godz, 10:0l:],

13.3, \Yadium rlożc bl,ć rvnoszonc rv jcdnej lub kllku następLrjąo}ch 1ó nach:

il) pieniadzLl: przeLe\\.eln na rachlrnck bankou,y Zunirtiającego: Bs (),'()slraJ\\

Ma7o\iocka 85 892_-1 0008 0020 61]22 ]000 000l :

b) poręczeniaoh bankolvl,cb luh poręczcniaoh spriłdzielczej kasl oszczędnościorlo_
kled)to§ej. z t}m ze porgczcnic kas_\,.jcst zarvsze poręczenienr pienitznrnl;

c) g\Ą.aranciach bankorł'l'ch:

d) gu,aranc]acll rrbczpicczenio*.,"clt:

c) por9czc iach rLdzielanl.ch plzez podDliolt, o który,,ch lnorva W an, ól] (lsl _i pkl ]
usla\\\ Z dtlia 9 listopacla ]000 r, o ut\ł,ol7c]liu PoJskiej ,\gencji lłozrvoiu
Plzcdsiqbiorczości (D7. tL z 20]8 r, poz. 110).

lj.,ł. W},kona\\,ca Zoborr,iązany jest rr,nieść waclium na okres zrliązalria olerLl,

lj,5, Za terlllin rvnicsicnia lł,adiunr rł picniądzu zostauie prz],jęl} lernrin uznania raclrulli..Ll
Zanralviaiucego.

1],6, \\radiurrl §niesiollc w folnlic innai njz pieniężra musi b!ć czynności.l ,jcrlnostrollrlic
Zobou,iąZującą. nlieć tako samą p])nność ]ak u,adjum wniesiolle \ł pieniqdZU. obC,imo\\|1ć
odpo \Ą iedzialność Zr \,,szy,stkie przypadki po\MJdLlj.tcc utratg wadiun Lruez \\'\kona\\..-.
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snec!lilx.jJ ślnrYdr \ł ,!nkó$, zanró*icnia
Dośa{a poj.7du do 

^ienii{odpadó\r

okrcślonc \\, ań, ,16 ust, .+a i 5 Llslaw] I'zp oraz zarvicrać ,,l swtliei t|cści nicodwo]iL]ne
ibezwarunkorr,c zol' o\\,ią7al]ie rł,ystilwc} dokunentu do zapłat) L\\d} \\adillm l]a r7cc1
Zanlawiajcce!]o.

13,7. Zanrarviajacl z*rtici rvadiurl na zasirdach określon}ch \ł,art.4ó ust.l_ ]e.2 i .1 uste\\}
P rp.

1],ll. Zilill\ł,ilri!c}żądapolro\\,ncgo\ł,nicsicniarvadiLLmplzez\\'\konawcc.](n)r!rnuz§]u!l,]l(.
rł,adium na podstarr,ie arl, .+6 ust. l uslaR!, Pzp..jcżcli \\' $}niku lozst|z_vgrligcia orlrr,olallilr
jego olirta Zosta]a \\.vbranajako najkorz)Stniejsza. Wvkona\\,ca $,lrosi *ldiuur w tclrljnic
okIeślonym plZez Zalltarr,ia jąccgo.

l3,9, Zamarviając1, zatrż),lna \\ldium \rraz z odselkami, w przlpadkach okrcś]on).ch \\ afl, .ló
ust, ,+a i 5 ustit\\]1 Pzp.

l1. TERMIN Zwt.{ZANl^ ol,'ERTĄ

J4.1, Wykonarvca ptlzosraic związan1,oli ą pŁez okles 30 .lni,

14,2, Bieg tclminu zliązirllia ol'er,tą rozpclczvna się \\,raz 7 upł_v\\,em |enninu skłrdania olL-n.

14.3, W przl,padku rł,njesielia odwołania po upły\łic tcrnrinu skladłDia 0lalt bicl tcrlllillLr
zrriązarlia otiną rrlcga 7i1\\,jcszeniLl do czasu ogk)szcnia pr7c7 Krajo*ł lzbe Odrłolerrczlt
orzeczenia,

1:1,4, Wykonarvca Selrlodżielnie lub na rłrriosek Zamarł,ia]acego moźe plzcdłuż}.ć icnnin
Z\łiazallia oiallą, 7 tJ,m 7c Złt]lau,ia.jąct może l}iko raz. co najmlriej l]a j dni 1_1|7cd
upłt\\em terminu Z§iaZania ofcń4. zrrr'ÓciĆ się do Wlkonauctirł o wvi,ażcoic Zg&l\ nil
pr7cd]użcr|ia tcgo terniDu o oznaczoll\ okrcs, nic dłużs7\' jednak niz ajo dni, ()dm,lr^,lr

\\yrażenia ZgodY nic powoduic utrat]. \,adilLm,

],ł.5, lrzedłuzeIrie telminu zwią7ania of'crtą jest dopuszozalne tvlko z jcdlroczesnllll
przed}użeniem oklcsll \łażności rvadium albo. jeZeli nie jesl t() moźli\,-ic. z lt llie:lctricrrr
ncl*ego lladiunr na przcdhlżonl, okrcs zrł,jazania ofer|a, Jeże]i prżcdlu7cnic lern];nlL
zlri4ziuria cll'erlą dokonyrvane .jest po rl)'borza ofer1)' iajkolz},slnicjszej. r;bor.vi.vcl
\łllicsicnia no§cgo \\adiunr ilLbjego plzedłUżenia dot),cz! icdynic \\i)Lol]il\Ący. kli)lcgo
oferu Zosta}a w)brana.jako Iraj kolzl,stn ic jsza.

15. oPIS sPosoBt] PlłZYGoTowYwANlA OFERT
l5,l, Wvkona\\ca n]oźe żłoź)ć t}lkojedna oićrtę.

]5,2, T|eść oIalty nlusi odpor"-iaclać trcści slWZ.

I 5,3, lamarviajac), l,tie przclridLrje zwroLrr koszló\Ą. u.lziahl \\, post9powaniu.

l5,4, W prżypadku Luiewrżnienia poslęp(lrvania o udziclcnie zanó\\ieDia z pfz!cz\n lć7ec,,cl]
po stl,onic Zanlau,iaiąccgo. \Vykonawcom. klórZ!, Złoż),li ot'clt) rliepcxlleglljilcc
odlzuceniu. przl,słrrguje roszcZenic o zwrot uzasadrriony,ch koSZt(j\\ ucZcsinict\\ł
rt post§pou.aniLr. w s7czagólnoŚci kosztów prz!gotowania ofcń\,,

l5,5, ()fcna rł,raz zc stanorr,iaclrni.jej integralną część Zaląc7nikami nlusi b!ć s|olzildlollJ
przez W),kona\łcę ściślc rvedlug postallorlieti niniejszej SIWZ,

l5,6- Ofcrta nnlsi być sporzorlzolra wecilug wzoru 1ilrnrularza ofcrtv stalrowiącego Zaiącznik Jo
ninic]szclj SlWZ,
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specyfi kac ja istoh}ch Naru,rkós żalrówieńia
l)(§klva Doia/du do /nięnDia odDadói!

1-5.7. ol'erta powilx b)ć spol,Ządzona \\ .jęZ},ku l)olskim. 7],oZlLl1]ialc i cZ\tclnic. 1rapis.lill]
kornputcrou,o lub nleścieralnYn att.attlentem,

l5.8, Stro|,v of'efi}'l{i'az z załocznikani porvinn,"- bl,ć ko]c]no ponumelowilne. złEc7ollc \\
sposób trwa]},oIaZ na każde.j stlonie podpisane przez osobc (osoby) tqlra*lliortc jo
reprc7clltou,ania Wl,konarvc1, zgodiie z fomlc leprezentacii okrcślona \! drlkLlrlerltacll
rejes[o\Ą,ych. przy cżvnl co n3ilnllici rl:t pi.,nr.zc,j ] !,\rJlLliśj .tn,rlic olcrll pclripis
( podp i s},) Winn ),- b) ć opatrzone pieczęcią inrierrna \Ą1l,ko narvc1,,. PoZo sta ie s1I0 n\ lln) !i] b _Yć

pala1o\ł,anl],

l5.9,.lczcliuprarvnicniccllaosLibpodpisujqc,vchol'er,lęnie\ł},nikazdokum!-lrlLiwi,ejesllow\ch.
do o1ilty rralezy dolączvć pcłnoliocllictwo udzielone przez osobl uprłwllionc. ii]urLljaicc
w rejestrze handlrlwym lub innvnl dokumcncic. Pcłnoniocnic|wo nlusi b\c Z]ożonc w
lbniie oDginrłu Lub kopii poświadczonej lrotarialnic.

15,l0, \\'szelkie popra[ ki lub zmian), w trcści ofcl1}, lllusziJ b)'ć palal'o\łune przcz osob!^ (osoi]\ l
podpisujace ol'ertę iopatrzone datanli ich dokonania - \ł pżeci\\'l1}l1l rrrpaclku nic bc.tł
urvzglęrlnilrre,

]5.11. olirte oraz pozostałe dokumcnt} i ośrviadczcnia nł]ez} Złoż!ć § zatllkniqt\!jl.
nieplzezrocz\sl\m opakowaniLl. uniemoż]iu,iającynl ocLc7\,tanie .jcso Z.]\Ąullil\.].
oznac7on}nl nazrł,ą i adrcscnr Zamawlającego oriv opisan!nl rr nast.-prr]łc1, s1losób:
..olerla na:Dostawa plljazdudo zbicrarliaodpaclów NtliOTWILRnC plzer1: ]()l|)
02-08 godz. 10:10",

1 5.1 2. Wykonauca noże \Ąplo§adzic zm ian}, lub §},cot'ac 7łozoną prżez siebic o]ertę \r) ]ąc7ll jc

prżed temlinenl sl]aclixlia olilt i pod u,arunkienr. źc przcc1 t+rły\rclll lś::ll iś.lllL lL
Zarlarviający otŁ}lrra pisenne pclrr,iadonrienie o rvpro.ł.adzcniu znljarl lLLb rrlccl]arliLl
otcńv, Po\riadonticnic to lnusi bl.ć opisane lr, sposób lvskazanv \\ pkt j5,] l olil,.
dodatko\\ o oznaczone s}ow alrli ..ZlV1l-,\N-\" lub .,W YCOt'.Ą\ I1'|'',

15.13. W sltuacji. gc11, olćrta zarviera infilrmacjc stano\ł,iacc tajcntricę przedsicbiol,sn\a
rr, rozutnieniu plzepisów uslawt il zrr,alczaniu nieuozci\ł,c,j konkrLrcnc]i (tj. DZ, U, ]I-r] 3

poz,,ł]9). W""-konawca rvinien, nie później niż \ł lernlinie składania olcn. w sposób nic
budząc)' \\'4tpli\\'ości. zastrżec \\lilz l LLzasaldiieliem. które spośrild zarłaIlvch lr.oltlcic
infi)rmacji stanotią taicmrticę przcdsiębiorstrva i nic n]ogą b},ć udo. ĘpLli.lnś iln\ ll
ucżestnikon poslępcl*arria, lnlbrrrracje te \łinn} byc ulllics7c7ollc odi.-bnia o(i

|ozosta]ych infonnacii 7a\ran\'ch u, ofclcjc. rł, osobnei !\,e\rnęu,Znej kopśl ! iś. ] lż|lif7ó|lc]
klałzulą:'^ hllilrnat,jc s!Lrnol,:iLk:e !ai! l icę pr.edsięhi0,!ru,tl nic dasl!|l1iLi".

Wl,konarvca nic trloże zasn,zec inlonrlacji. o których n]o\\,a \\,ań, 86 US|, :1 Llsla\\!, I'7l),

16. NIIEJSCE oRĄZ TERN1IN SKL,ĄDANIA I oTwARClA ol.'l]Rl'
ló.1, Ol'erty nalez] sk}xdać rv siedzibie Zamalvia,jąccgo. pokói nr: 3 dtl dllia 20]()-t]2_03 do

godz. ]0i00,

1ó.2, Zanrarviajac1, Ilież\\}ocznie z\!r,(ici olćr,lc \\ },konarvc). która zostala złoz,,llll 1.tl t<1,1l lLi,:

sklłdania o]'ert.

ló.3. O1rralcie olirl nasląpi rł drriu:20l9-02ł)8 o goclz, l0:l0, \ł sic.lzibjc lirnłwilr jltcego.
pok§ fi 1 1,

l6.4. ot\\,alcie ol'erljeslj0\!De,

l6._i, Bezpośr,ec]nirl przed ot§arciem otcń ,/alna\\.iaiac], podaje kwolc. .]lka zamiclza
f'zezIl,.c,.lj llll,llll:l,,.u* lrl,e z,lllurr,ellii,
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Spccyl]kacj a istotnych ivaruIrków Zanówienia
Dostalva pojażdu do zb icrania odpadów

16,6, Poc]czas ol*arcia o1tn podajc sig nazrr1 (t]rnry) oraz adles\ W!konr\\c(i\\. a takz.
inlbrmłcje rlotl czące cen}.lernlinu \\ }konallia zamólł,icnia, okrc5!L gu,ilrł cjiiwrnlnlio\\
p]atnoścj Zawar§,ch \ł, ofcńach,

1ó.7, Niezwloczrrie po ol\Ąarciu o1ań Zirmarviając} zarnicści na strorlje jnlernelo*ej inlilrnrae]c
dot)cZąceI

ir) k\\ol), jirkl} Zirnierza pt,Zeznl]cz),ć na stinansorvanic zamót-icnil;

b) ijni olaz i]dresó\\ Wlkclnarvcórv. któr,z1 zklżyli ofcńr,rv tcn,nillie:

c) cenv, 1erlninu \ł},konania zamó\\:icnia. okrcsu grrirrancji i *alrLnkrlu plauości
Zcwr tch \! L)1Ć ach,

17. oPIs sPOsoBtJ ot]LlcZENIA CENI,
l7,1. \\i ol'ercie Wy,kclnarvca zobo\łiazan) jest podać ccnę za lwkonallic całego ]]rzednli1)1L1

zanlówicnia § 7]otlch polskich (PT.N). z dolładnośr-ią dcl dwóch lliejsc po przccinILr

l7,], W ccnic nalcz)'urł,zglęclnić \\:sżtstLie \ł,ynagania okleśl(rle rr ninic,iszcj SIWZ orllz
rvszelkie koszt1,. jakic ponicsic Wl,konarł,ca Z t)lułu naLeź} le] ora7 7godn.i
z obo\ĄiazujiLc},mi przcpisami rcalizacji przcdrniotu zanrrirł,ieŃa.

]7,], ]1ozliczcnia nliqd7},,/anrawiając),m a W!,konalrcą p],owadżone bedą rr.wllucic PLN,

17,4. Jeźe]i z]ożono ol'erlę. kLórej ul,bór plowadziłb1, .lo powstania tr lanlarriajłcclo
obolviqzku podarlko\\,ego zgodnie z przepisrmi o podalku od trlrrarórv i uslLrg.
Zanlarłiającl,rł cclu occn},takici ot-efi1,,iolicza do przedslir*ionej rv nie,j ccn! poL]atc]( oti
to\\ar,ów i usług. kttiry, nriałb1 ohorviązck rozliczl,ć zgodnie z l\l1lL pllś|l .1lll

\\i},kouawca. sklad..rjąc ol'e ę. inlbrrrrrrje Zanawiajl}cego. cz] rr.l,brir ofcny bcdzle
p|orł.adzić do po\Ąstania u Zamarriająccgo obou,jązku poditko\\ego. \łSkazujac ne7\!-
(rodz.Li) to\\aru lub usłLrgi, klórlch dosta\\a ]ub śrłiadczcnic bccLzic prowirdzić rlrl ]ego
po\\.stania. ora7 \\,skazujac iclr rvaność bcz k\!,oty podatku.

17,5. Zamawii|ąc1 nie przervicluic uclzielcnia zaliczck na poczct \ł]ko łniir lNrnulr lśnL.r,

18. oPls KRYTERIÓW, KTÓRYNII Z.ĄMAWIAJĄCY BĘDZIIj slli KlliRO\\,AL
I,1łZ\, \!} BoRZli o! liR,I,Y, WRAZ Z PODANItrM ZN.ĄCZENI.{ l \,(,lI
KRYTERIÓW l sPosoBtr 0CENY OFERT

1li,1. Zamawiajilc1 bętlzie oceniał olirty wed}ug naslępujac},ch kD.tcrió§:

Nr Naziva kryterillm

1 Cena 60%

2, Termin platności 40%

l8,2_ Punkt,! przy7na\lanć za poclanc rr,pkt 1li.1 krl.teria bedą liczone według llasiępujac}ch

] Cena

Liczba punktilw: ( Cmin/Cof) * l00 l'rvaga

gdzieI

Syslcm PloPubli.o C) Datacomp §lrota: l8/2.]



SPec}]'ikac jł j\lot]]ych warurrkln! /aDólvicnia
Doślawa !o]ażdu do 7biera iaodladŃ!

- Cnirr - najniższa cena spośród $,s7\,slkich
ot'crt

- Co1'- cena podana rł, olcrcic

Ttlnlin płatności

]-iczba pu] lów \\g ind}§idualnci occn\
każdcgo członka Konlisj] \r ska]i od 0 do-+().

gdzic:

.: ].ł dl]j 0 plLn]itów

l.|- 2i) dni 10 pLrnkttirr

] l 29 dni 20 p nktó\ł,

]() dn] ,10 puiktó!\

18.3, Po dokonaniu t)cenv punktv prz,rznltnc przcz kazclcgo z czlonków Konlisji Przetalgorrcj
Zoslaną Zsuno\lane dlu każclego z krlteriórv oddzielnie, Suma punktÓ\l uzvsllnlch za
$,s7\,stkic kfytclia occll),stano\\ić będzje kolico\\aL oceię daDej ()1erly,

l8,.ł. W tokll birdalliir i ocel) ofen Zana\,,iając) nloże żqdać od W!,kona\\f,,\\ \\|J. -ll
dotyc7ąc},ch t],.ścj Z]ozon,vch ofert. \iedopusżcż|llne jest prorvadzenie rlliqclz)
Zamau,iaiąc!,nr a W},konarvcą negocjacji dotycZąc!,ch Złoźonej o1'er1_1- oraz. 7.

zaslrzcźcnicrrl pkt §§. dokonl,rvanic ]akicjkoluick zmiarr1, rvjej lreści.

]8,5. lalrrau,iaiąc}, poplarlia rv ofcrcic;

a) ocz)rĄ iste o]rl}łki pisaiskie,

b) oczl,rviste onr!,]kj rachulko!ve. ż u\\,7ględnienieti konsekrvencji lachunlion\ch
dokonan,vch poplarvck,

c) innc onl,vlki polcgitjące na nicżgodności ofcnv zc spcc1,{ikacją i\lolnych \\,alunkó\\
ZamÓ\Ąienia, niepoN()duiące isldnych Zmian u, n,eści ofcnv

- niez§]oczllie za\\.ia.lanliajac o t\m Wykollau,ce, którcgo ot'crta zostalil pupl.]\\ iunil,

18,6, Jeżcli zaolil,o\ĄJana ccna lub koszt, lub ich istotnc czgści skladolr,e. \\}dają się rlżac(j
iiskie w slosunku do przedniotu ziunówienia iburlzą wątpliwości Zalllar,r,iaiąccqo ctl clo
mo7liu,ości rłl,konania przcdmiotu 7amóWjcnia Zgodnie Z W\naLgani0llli okrcśldl)nli
przez Zama\Ą,iaiEcego lub wynikającynli z oclrębnych przcpisóu,. Zanlarr iaj.rc.t zlłlor,r:le
o udzieleDie \Ą}jaśnieli. \ł lyll złożenia do\!odó\Ą. dotycżąc!,ch wr,liczcnia ccnr lub
kosz|u. w szczegó]noścj w zakresre:

a) oszczędności rlletfil}, \ł},konal a Zamó\lieDia, w_ibran},ch fozwiililń lcchnic7n\.c]].
wr,jątkorł,rl splzyjajccych warunków w)kon}w.r a zanó\vienia dostępn),ch dla
W,\ konawc,Y. orygi nal ności pr§ cktu Wl,konarvc,v. kosztciw prac). klóI) ch \łallośi
prz},ieta do ustaienia cenY nie trlożc być niższa od minilnalncgo ułneprodzcnil ,la
placę a]bo ninina]nej slawki godzino\\,ej. usta]on),ch nd podslawie przepisó\\ usta[J\
z dnia 10 paździcrnika 2002 r- o minimaln_Ym rvl,nagrodzcnirr za pracc (tj, DZ.L], ]0l 7

poz, lt.l7,);

b) porlxlcy publiczne,j udziclonej na podsta§ie odrębn},ch przcpisó\ł:

c) rrlnikajac,vlu Z przepisóW pra§a prac}, J przepisów o Zabezpieczelliu sPołccztlvlli.
obo\ł iazu,jąc!,m !v mi.jscu, \ któr},m rcalizo\\,ane jest Zal]]ó\łienie;
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Sp.cyjlkaL ja jstotnych w.rttikói! Zanówienia
Doslawa lojrzdu do żbierańia odpadóp

cl) rł_l,nilłjacl nl z pl-zcpisórr prau.a oclutlrr1 ślodolviskc;

c) pollierzenia rvykonania części zamórvienia Podrłłkorlarłcy.

l8,7, Obo*iązek nn,kazllia. żc of'cna nie za\Ą,ic].a nżźrco niskiej cen1. spoczl,\\iL llll
Wl.konawcy,

]11,1], ,/ama}\,iajitc) odrzuci o]ćr,te \\'1,konarvc_v-. któr!, ie Złoż}1 rł,rjaśnicIi lrrb ieżeli dokclllanł
occnrr wljaśnieIl wra7 z doslal,cżoll}']ni dorłodaIni polwieldzi, żc oli-.ta 7avrl!1.1 1.17Jc.)
niska ccnr] w slosunku clo przednliolu zamówienia,

18,9, Zanlatiajacr oclrzrrci kcżdq of'cnq w przypadku żaislnienia lrobec nicj plzesla;lck
okreś|onvch lr arl, 89 ust, l usuw! P7p.

l9. t]I)ZIELENII,] ZA]\,IÓWIEN lA
19,1. Zamarr,iajac1, udzie]i Zamówicnii] \\ivkona\\,c!. którego ol'erla odpo*iłda rr.szl,slkirll

rł.vmapatrion określonynl rr nirric'jszr'j SlWZ i zostala ocenitlna.ja[o najl.,lrzr sLnrc]s, r rl
oparciu o podirne rr, rlicj krvteria ocen,v ofc ,

l9.2, \ ic7\\łocznie po \ł\,borże najkor7ystniejszei oftfty Zanra* iaiąc1, poinlill,mu jc *sz1,,stkich
Wl,konarlcó* o lł1.Ilikaclt posleporvania zgodnii: 7 al1. 92 usl,l ustat\ Pżp orł7 tldoslrplli
na slronic intclneto\\,ej '!\1\\Ą,gkosho\!,l)1 ilfourracje. o klórl,ch nlo\\a $ rrL,92 usl l Pkl
l i5-7 Ltsla\Ąf l]7p,

i9,.]. Jeźeli Wvkona\lcll. kkircgo ol'ertal zosta]a \ł},blana, ucl,ivla się od złr!.uei.r rLnlurlr tl
sprawie ZatIó\\,,ienic pubIiczncgo. Zamarviaiac), noże rłl,brać O1ertq ]riikorz}stllici!Z:l
spośród pozostalvcb ofc bez przcprorr.adzania ich ponolvnego badłl e i occlr!. ch\biL ż.
zachodza pr'zesłanki unicwaźnienia postęporrania. o któll'clr nrtlrvl \\, ilrl. L)j u\t l t;slJ\\ !
Pzp.

]tl. l\}olł\l \CJt o FoRII \L\()ś( lA( H, .l \t\lf l,()\\ l\\\ /osl \(
I)oPEŁNloN|l Po WYBORZE oFER,tY W CELI] Z,Ą\\.Ąlt(]IA tl\low} \\
sPRĄ\YIE Z^NlÓWIENIA PtJIlLICZNEGo

20.1, Zamalł'iaj4c,,. za\ł.rzc ltlllo\le rv sprarł,ic zanrilrlicnia pub]iczncgo. w lenrrinic i na
zasaclach okrcślonlr:h w art. 94 usl. ] i 2 usta$,y PZp,

]0,2. laLles śrr,iaciczcnja W},kolrarrc\ w] rikaii:lc),7 umo\\,) jest tożsalrrl z,jcgo zrltlor,r,iazalliclrl
zu\\,an),n] !\, olelcie,

20.3, W przvpłdku wyboru ofe } Wl,konawców wspó]nie ubiega]ąc)rh sic o Lrdzieienit
zarnó\\:icnia (konsorc]a. spółki clrvilnc) Zanrarł,iając1, lDoże zazadać plzcd zawalcicnr
L][lo\\.! \\, splarr,ie zanlówienia publicznego Lrmorr1 regulujacc,j \\spó]pmce l)ch
W\koIlau,cLi\\. Wl,konarvcy lspólrrie uhicgajqcl się o udzielenie 7alrró\\iśniJ pono\1.1
solida it odpo\riedzialność za wl,konanic LrIlorł-l

20,.ł, Zana*iajac1 ur)je*irżni postępowenie rr, przvpadkach okrcślonlch \r iLrt, 9] usl, ] i u!l,
la ustarr1 Pzp, () unieważlieniu postepo\\,ania ZamawiajEc},7a\!iadorlli Wr.]ionarvcrlrł
Zgodllic z łrt. 9] usl, 3 ustau-Y. PZp.

21. wYI,!ACANLĄ Do],\,CZĄCE ZAt]I.ZPlECZENIA N.ĄLEŻYl,ICO \!YK()\ANI.{
UN{oWY

21,1, W clall1n postęporłrrniLL rvniesicnic zabezpieczcnia nnleż\lelo \\,\.koniDill tLnlo\\J llic,!5l
\łvnlagane.
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sp.cyt]kac,]a islonrr,.h Wan]nkó$ żanrówieni!
DośNva po]ażdu do zbicrania odpadós,

22. lsTOTNE DLA sTRoN Pos1,.Ą\owI ENl^, K,I,ÓRE ZosTANĄ \\,Plto\l^I)Z()\ I
Do TREŚCI ZAWIERĄNE.I Ux,rowY W sPRA\\lE Z.{,\l()\\ ll_\l.\
|,t ttl,l( ./,\ I1(,( ), oGoL\ [ \Ą,\Rl \Kl l \lo\\\ \LBo \\1(jla l \l()\\\..lfŻl Ll
ZA\l-,\wlA.lĄC\, \\iYNl^GA ol) wYKoNAwcY, ABY ZA\\,,\lłł, Z, Nl]\I t l\łO\\ Ę
w sPRĄwIE ZANioWIBNL\ PL]BLlCZNllG() \A TAKICH w,ĄIłt NKAC|l

22,l, \\'zór, unlolł1, stanorvi zalącznik do ninicjszej SIWZ,

Zakazrr]c sic ishtlr),ch 7mian poslanoijeń Zil\\,autej U O\ł} \\ sk)srulkL] do trcści 0l'Jll\.
na porlslarrie ktrilej dokonano ul,bonr Wvkonarvc1,.

23. Pot]CZl|NII o ŚRoDt(ĄcH oCHRo\Y PRA\ł Nli.I Pl{Z\ s|,I]cUJACYCFt
WYK()\AWcY w 1,oKt] PosTIiPOWANlA O I]DZIELENlE Z,\Nt()wlE\IA

2_],l. Śrcldli ochon.," prarvrrej plzls}ugLrjq \\'r,konarł.c1,,. a takżc inncmu podnriolo\\j.,icże]i illlL
1uh nlia] intcrcs rl rrzvslirniLL danegcl zanórr,ienil oraz ponilisl Iub |nożc l)oIricść \zkoJe !i
rvltliku naluszcnia przcz Zallarr,iaiaccpo przepisów usra\Ą} Pzp,

]],2, Srorlki ochronv prarvnej \\o6ec ogłoszenia o zamó\łieniu oraz spcc)llkłcii js|oln\.h
rvarunkó*, zan'órvicnia przlslugtLiq rnrrlli.-z orgcn żłc.jurn llpi5.1n\nl nll listc. o klór..j
n]o\łil \\ arl. 15,ł pkt 5 rrstawl,Pzp,

]],_]. Od!\,ołiuie plz)s}ugrrie wlłącznie od niezgoclrle] z pr7cpisamj t§lł\\\ Pzp cz\nności
lamawiajecegtl podjętej w pOstępo\łaniLl o Lld7iclcnic zanrórr.jcnil Iub zeniechenili
czl,nności. do litórcj Zalnll\Ąiając) jesl Zobowiqzan},na podstawic tlstau), PZp,

2],,ł. ()dwołanie pi:lwinno rrskazr*ać cz}'nność ]uL] Zanicchania cz),luośai Zamrwia jqcc!l(]-

którcj zarzuca slę niezgoditość Z przepisitnli usla\\\,P7p. za\\,iclać Zwi!-Zlc pżedslrWicnic
Zar7rttó\ł,. okrcślać źądarlie olaz u,skazywać okoiiczrrości liktl,czne t plawne
LlZaSadniaiqce \łnicsienie odwołanla,

2],5. Odwcllurie rłnosisię do l)rezesa Krajorvej lzb1,()drvolalł,czcjrvtbnniepis.-rłne
postaci papicrowci albo w postaci elektroniczle.j. opatvone odpou,iednio rr,lasnorccznrltl
podpiscrn albo krvalifikorł,al,t,lm podpisenr elektro cznynr,

23,ó, OdllO}ujacy prze_sl,ła kopię od\łołania Zama\\iająccmu pr7cd [ph,\\,e6 le lirlll Lio

lvnicsienia od\,,olania w r.ki sFosób. ab! nlógł on Zapoznać się z jcgo trcścia przcd
tlpł},\ł,cnl tcgo tcrminu, l)omnicnl\\\,a sic, iz laIlłu'iający trrógł żapozll]jć się z t|cścirr
odwoł.nia pŁed upł)*enr terminu do jego uniesicrlia. .jczcli przcslrrnie .jego kopii
nastź}pilo pr7cd upl},§cm tc],ninu clo.]cgo rł,nieslenia ptzy uż}ci(l śIoJlia\"- kolrlunikec]i
e]ektIonicZnej,

2],7. Odrlołanic rł,nosi się rl tcnlinach okrcślonvch \r a , 182 usta\ly Pzp,

2],ll. Na ofzeczenie Krajo 'ej lżb) Odwoławczej sllonom olaz uczcstnikorn ]]o.t!]ro\\rnl L

odwolarvczclo przt,slugrlic skaiga do sądu.

2],9. Skargc \\1losi sie do sądu oklęgowego lvłaśoirr,ego clla siedzibv łlbo micisca zarllicszllLl:ilr
Zanla\\,iaiąccgo, 7a pośrcdlict§cnl Prczosa Krajo\!ej lzb} oclwolar,,cz(
ternlinic 7 dni od dnia dorcczcnia o],zcczcnia Krajo*ej Izby OrJrroławcze,j. pvcs},ła]ac
jedDocześl e jej cldpis przecilvrrikowi skargi. Złożcnic skargi .ł.piaco§cc pur:zrLl\\śi
opcratora \łl7naczon§go \\,ro7unrjeniu usla\q Z dnii] 23 listopada J0l1 r, Prarvo
poczto\łe (t,j. DZ, l). z 2011l_ poz, ] 48l ) icst ró$noznac7ne ż jej \\,llies]eniś1l1,,

2.1. AtlKc.l^ I.l,|iKTRONlCZNA
2;ł,l. \\i postępowdlliLl nie jest przelłidziany wlbór najkorzlslnieiszcj olirt1 l z.lst!)so\\anlur!L

aukcji clcktronjcznej.
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s|]ćql]ł!!, a islo1n] cl] §in]lrkon ndtr]"ie] jiJ
l]o(r\! Pl) J/dU do /bicfunir odpldó§

25. Pozos'I Ał,l,, lNIl()RMACJE
25, l- Intbrmilcia o pLzet\ Zaniu dalrych ()sobo\\nch:

Zallarviając,v. zgodnle Z ań, 13 usl, l i 2 rozporządzcnia Pirr]amenlu 1-.uN]r!-iskieqo i

Radr (l]l.) 2()l61679 7 dnil 27 kwietnia 20l6 r, rr.sprarlie oclton! osi)b tl7vcZn\ ch
zlvilpku z przc,trlarzanicnl darllch osobowlch i w spra\\,ic s\\,obodne!]o przepł\\\u t.tkich
datrl,cir oraz uchylcDia dylcktJ,\r,y 95/46,Wll (ogólne lozporzadzcnie cl ochlonie.lanvch)
(I)7. Lllz. UI L 1 19 z 0,ł,05,20l6. str, l,), dalci .,RODO", in]brnluic. żc:

a) \ł cclu pro\\,adżenia poslępowania o udziclcnic zamórrieniir pUblicZnc8o ''Do§ta*n
pojazdu do zbierania odpndó$" zrrak sprarly: L,OGlllll20l9. prorr.aclzorrc..:cl
w lNbie przetalq llic(lgranicztll]y. przetlvarzi]ne będą danc osobo\!. l)ł poJsta\\ic air_,

6 us1, l lil. c RoDO]
b) acilrliOistratoren Pani,Pana c]anvch osoborłlch.]es1:

ZĄkład Co§podnrki Konrunalnei w o§tror{i Mnzowicckiej sp. Z o.o.

1].Prusa ó6 07-300 Ostrórł. Mazorviccka
Icl,: ()29 6.ł5-73-01 ]ub 6.15-73-23

Faks: l:)29 (,a5_]]]-]]

e-mail: żilm0\\ icnia'l/r!ko\tl\r§,,pl

c) inspektolem ochxlnv danl.ch osobow)ch w Zaklal:l liospodirki KolIuna|1l.,i
w oslrorvi \4azolł,iccki.] Sp, Z o.o,jest Pani,/Pan Kinga Kruk. korrlik|: tel,:29 6.i5 7]
0 1. e-mai] : id()adgk!§lĘ!łl;

d) odbiorcalni Pani,/Płna dan,vch osclbolvych będą osobv lLlb FoJlrriot_\,. któ.},l1l
udostępnionaZostanicdokunlclrtaciaposlepowaDiźt\!oparciuoart,Eor'aza,9óLls1,
j usla\\,t PZp;

c) Pani,Pana dane osoborlc będa przcchorv1,1r,irne. Zgodnie Z ań, 97 u\t, 1 usla\!}, |ZP.
przcz okrcs ,1 1at od dnia Zakończenia postępou,ania o udzielenie Zanrjrr icrli.r. o
jeźeli czas lr§ania Llmo§), |r7ckracza 4 lala, okles przechorvvu,elria obejnluje cdl},
czlts ltrr,ania unorv1;

|) oborviązck podania pr7c7 PaniąlPana diurl clr osoborvych hczpr:,śrt-dnirl Parri,Plrlla
doi:,'cżiJc)'cll jest rr,v-nogienr uslawo\\.ym okrcślon_vnt w plzepislrch usta\\1, P/P.
zwi4zallym z udziałcn § poslępo\\,lrliu o udzie]enic zalrló\\io]ria pL]h]iczncgo;
konsekrł,cncjc nicpoda ia okt.eślon,u"ch dan}ch wlrrikają z ustarq, Pzp.

g) rł, oclnicsleniu do Pani,lPana danr,ch osoborlyoh dccl,z_je nie będu poclcirrlorr.elc
\! sposób Zautomat_vzo\van\:. stoso\\'anie do art, 22 RoD():

lr) posiada Panii'Pan:
. lla podstau,ie a , 15 RODo pra\ro dostcpu do danl,ch osoborvvch Pani,l]cnł

dot_lcZąc},ch]
. na podsta\ł.ie ań, I6 RO1)O pral!o do sprosiowania Pani/Pana derlrclt osoborl!ch.

Z t}nl że skofzYstanic z prarva do sprostowania nie nToźc skulkrllł,itć znlietlii
\\'yniku postępo\lnia o udziclcnic uamó\\ienia publiczncg , .tlli zll ,lll l
postanorvicń unrorr.v rr' Zakjesie niezgodD_y' Irr z usta§ą P7ł ora7 niĘ nlL,ze llJl|ls;h!
ittegralności protokołu oraż jclo 7ałącznikó\Ą,;

. na poLlsla\łic aIt, lll RODO pla§o żądrnia od adnlinistlator,1 ngl Llllez.tlli.L
przel\\avania danych osoboułoh. z ttrn że prawo do oglanicżcnia pr7ct\\'łrzaDiil
dirnl'ch osclborr'ych. nie Dla zastoso\\,ania u, oclniesienid do przechorrl.wani:r.
\\,cclu Zape\\]ienii kolz},staniit Ze środkó\\,ochronv prarvlej 1Lrb rr, r-elu och|on1

l

sl,Stcm ProPublj.o ao DaLaconjp SloDi 2212]



specyfi kacja istonrych wa.unkół zanówieńia
Dostawa pojMdu do żbierańia odpadói!

pra\\ iinej osob,Y tizvcznej lub prawnci. lub Z uwagi na wlżnc \\.Zglcd\ intelesu
publicznego Unii Europcjskiej lub paristrla członko\\skicgo;

r prarlo do wniesicnia skargi do Prezesa Llr7edu ochlon1 Dalt!clt ()soboulch. gilr
uara Pani/Pan. że Przet\Ą,af7anie clalych osoboulch Pani,'Pana rlotl,czitcrcll
narusza plżepisy Rc)Do;

i) nic przlsluguje PaniiPaltrLl
. \ł,z\\,iązku 1a , 17 ust, j lil. b, d lub c RODO pla\\,(l clo Llsulliqcia.]ł!\,ch

..6|..u 1l ll:
. pralł,o do przerroszenia da|!,ch osoboR\ch. o ktÓIvm mo\ł,a \\ arL. ]() 1tODol
. na podslawie art. ]1 RODO prawo splzeci\\ , u,obec plzciwalzania .iaj]\,ci]

osoho\!-\ch. gd\ż podsta\\ą pra\\.nźt przct\rarzania Pani]Pżtna drllYch osobo*l.ch
jest ań, 6 ust, 1 lil, c Rol)O;

j) Zanawiajac1, doloż} wszelkiclr stfu.ali, dby zapc\Oić odpo\\.icdlrie środki ochrrlnr
danlch osoborvych przed ich prz)padkow!,m 1ub unrl,śln1,lll zlrLsztzelriL: l
pr7,vpadLo\Ąq Lltlatą, 7mjaną. nieupla\\,nionvln uja\\.nic ien]. \ł,v|(o|7_\sli|Dlśnl Lj7_\

.I,,.tcnl,1,,. zJ,,Jlli< z ,,l-nu ir,t l..,lni Tr,/. |,,\:l1.1lpld\Ą.,

25,2. Do sprarv nieulegulo\Ą,an},ch rr niniejszej SIWZ n ia zastoso!\anic p17r]r -\ tLstJ\\\
Z dnia 29 st},cZnia 2004 rrlltu Prarr,o żillt1ó\łień publicżll}ch (t.j, I)z, L], z )()lli r, poz.
l9tl6) olaz przcpis;, Kodeksu c\ \\ilncgo_

Zalączniki do SI\ł'Z:

Nr Naziva dokumentu / ryzoru

1 Wzór umorłry

Nl.

l .Ierlnolitl curopc]ski dokunlent zamó\!ienia

2 Wykaz dostaw 1ub Lrslug

oświadczcnia \ł,!Lona!vcy o pr7Yna]eżlości albo braku przynelażnośoi c]o tci sll nęi
gnĘ} kapita}ou,ci,

4 WZóI ofeńy na dosbwy

Sy§tem lłoPublico c] Daiacomp St],ona: 2,]/2 ]


