ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W KORONOWIE SP. Z O.O. UL. AL. WOLNOŚCI 4,
86-010 KORONOWO
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, NR KRS: 0000671235
NIP 554-031-40-29, REGON 366919930
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 28 091 496,00 ZŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 1843) zwaną
dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp na:

„Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Koronowie Sp. z o. o.”
(znak sprawy ZP.261.15.2020)
Zatwierdzam:
Prezes Zarządu
Marek Stec
Koronowo, dnia 09.11.2020 r.

Wykonała:
Joanna Kempczyńska
Paulina Tomaszewska
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Część I. Zamawiający
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
NIP:
554-031-40-29
REGON:
366919930
Numer telefonu:
52 58-60-400 faks 52 58-60-419
Adres internetowy: biuro@zgkim.koronowo.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00.
Część II. Postanowienia ogólne
1. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2019 r. poz.
1843.) zwanej dalej ustawą Pzp. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej
na podst. art.11 ust.8 Pzp
2. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej „SIWZ” wraz ze
wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część oraz jej ewentualnymi
późniejszymi uzupełnieniami stanowi komplet materiałów niezbędnych do
przygotowania oferty.
3. Rodzaj zamówienia: dostawa.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta
odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp i spełnia wymagania określone w
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawca musi zdobyć wszelkie
informacje, które mogą być konieczne do opracowania oferty oraz podpisania umowy.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Część III.
Opis przedmiotu zamówienia. Oferty częściowe. Umowa ramowa.
Zamówienia uzupełniające. Oferty wariantowe. Aukcja elektroniczna. Zwrot kosztów
udziału w postępowaniu
1. Przedmiot zamówienia
Kod CPV:
19 520000-7,
18 930000-7.
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych o następujących parametrach:
1) worki żółte – folia LDPE, pojemność 120 l, wymiary 700x1100 mm + zakładka 10
cm, o grubości 0,04 mm.
2) worki niebieskie – folia LDPE, pojemność 120 l, wymiary 700x1100 mm + zakładka
10 cm, o grubości 0,04 mm.
3) worki zielone – folia LDPE, pojemność 120 l, wymiary 700x1100 mm + zakładka 10
cm, o grubości 0,06 mm,
4) worki brązowe – folia LDPE, pojemność 120 l, wymiary 700x1100 mm + zakładka 10
cm, o grubości 0,06 mm.
2. Worki umożliwiające zawieszenie na stojaku wyposażone w taśmę do związywania,
umieszczoną w tunelu, w górnej części worka, z nadrukiem opisującym jego przeznaczenie.
Worki muszą być wykonane z folii kolorowej półprzeźroczystej umożliwiające szybką ocenę
zawartości. Worki muszą wytrzymać wagę obciążenia min. 25 kg. Barwa worków nie może
się różnić więcej niż o 1 ton.
3. Worki muszą spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy
zharmonizowane.
4. Worki foliowe muszą być odporne na rozdarcia oraz działanie:
 niskich temperatur,
 promieni UV,
 środków chemicznych.
5. Oddziaływanie na środowisko: tworzywa sztuczne jak i barwniki nie mogą zawierać
kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, worki muszą być obojętne
dla wód gruntowych.
6. Szacunkowe łączne zapotrzebowanie ilościowe:
1) Worki koloru żółtego z napisem „tworzywa sztuczne i metal’ – 217 440 szt.
2) Worki koloru zielonego z napisem „szkło” – 43 560 szt.
3) Worki koloru niebieskiego z napisem „papier i tektura” – 81 960 szt.
4) Worki koloru brązowego z napisem „odpady ulegające biodegradacji” – 312 000 szt.
7. Worki pakowane w opisanych kompletach o następującej zawartości:
1) Komplet o oznaczeniu 1B zawiera worki: 24 żółte + 6 zielonych + 12 niebieskich + 48
brązowych,
2) Komplet o oznaczeniu 2B zawiera worki: 36 żółtych + 6 zielonych + 12 niebieskich +
48 brązowych,
3) Komplet o oznaczeniu 3B zawiera worki: 48 żółtych + 12 zielonych + 12 niebieskich
+ 48 brązowych,
4) Komplet o oznaczeniu 1 zawiera worki: 24 żółte + 6 zielonych + 12 niebieskich
5) Komplet o oznaczeniu 2 zawiera worki: 36 żółtych + 6 zielonych + 12 niebieskich
6) Komplet o oznaczeniu 3 zawiera worki: 48 żółtych + 12 zielonych + 12 niebieskich
Łączna ilość poszczególnych kompletów:
Komplet 1B – 2700 sztuk
Komplet 2B – 3400 sztuk,
Komplet 3B – 400 sztuk,
Komplet 1 – 100 sztuk,
Komplet 2 – 200 sztuk,
Komplet 3 – 30 sztuk.
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8. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ PO 1 SZTUCE WORKÓW KAŻDEGO
RODZAJU CELEM DOKONANIA OCENY ICH WYTRZYMAŁOŚCI I
ZGODNOŚCI Z OPISEM.
9. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem
do siedziby Zamawiającego. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w
trakcie realizacji. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Koronowie Sp. z o.o., Al. Wolności 4 tel. 52 58-60-400.
10. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w II partiach: I partia – 60%
zamówienia, II partia – 40% zamówienia; przy czym I partia musi zawierać co
najmniej 30% z każdego rodzaju kompletów.
Część IV. Termin wykonania zamówienia.
 I partia – 60% zamówienia – dostawa do 04.12.2020 r.
 II partia – 40 % zamówienia – dostawa do 29.12.2020 r.
Część V. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.
2.

Nie podlegają wykluczeniu:
a) Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP
Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa warunku w tym
zakresie.
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunku w tym
zakresie.
c) Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie określa warunku w tym
zakresie.

Część VI. Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
1.

2.

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ oraz należy dołączyć
po 1 sztuce worków celem dokonania oceny ich wytrzymałości i zgodności z opisem.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne oraz ostateczne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia.
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz.
VI. 1 niniejszej SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadzie art. 22a, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej
SIWZ.
Zamawiający zastosuje art. 24 aa ust. 2 ustawy w przypadku zaistnienia przesłanek w tym
przepisie wymienionych.
W przypadku gdy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy
PZP, zastosowanie ma pkt. 5 w niniejszym rozdziale, w związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020
r., poz. 1282).
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1282).
Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Część VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje (zwane dalej „korespondencją”) Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie,
drogą elektroniczną na adres biuro@zgkim.koronowo.pl z zastrzeżeniem oświadczeń i
dokumentów, których formę określa rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.2020 poz. 1282).
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2.
a.
b.

c.

d.
e.

f.

g.
h.

Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję elektronicznie, każda ze
stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ tj. ZP.261.15.2020
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy
kierować na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
tel. 52 58-60-400 faks 52 58-60-419
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Joanna Kempczyńska, Paulina Tomaszewska tel. 52 58-60-414,
Iwona Rutkowska tel. 52 58 60 408/409.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert określonego zgodnie z art.
43 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której
udostępniono SIWZ.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na
jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do
porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ.
Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim,
w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

Część VIII. Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Część IX. Termin związania ofertą
1.
2.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
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Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
Część X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto,
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień
SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ;
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej
cenie oferty.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a
cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana,
zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być
parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, opatrzyć
nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, i oznakować w następujący sposób:
„Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” nr sprawy:
ZP.261.15.2020.
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 19.11.2020 r. godz.9:15"
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł,
że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w
trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05)
ich odtajnieniem.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić
będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie
w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie
odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną
otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty
ofert wycofywanych nie będą otwierane.
17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia
wszczęcia postępowania.
18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt
3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności
i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym
przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej
SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia,
w tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia ofert.
Część XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
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1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Al. Wolności 4, 86-010
Koronowo – sekretariat do dnia 19.11.2020 r. do godziny 9:00 i zaadresować zgodnie z
opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona
wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna (I piętro) w dniu
19.11.2020 r., o godzinie 9:15.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy PZP.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie bipzgkim.koronowo.pl
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, czasu realizacji zamówienia, okresu gwarancji, odległości warsztatu od siedziby
Zamawiającego i warunków płatności.
Część XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie składniki wpływające na ostateczną cenę.
2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu
zamówienia.
3. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: odpowiednio wypełnić formularz cenowy
zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 SIWZ.
4. Wykonawca winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną.
5. Cena oferty i jej elementy składowe winny być określone w walucie polskiej. Zamawiający
przyjmuje do transakcji rozliczeniowych jedynie PLN.
Część XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
Oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Oferty oceniane będą pod względem formalnym - spełnienia warunków wymaganych od
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (wymagane
dokumenty) oraz zgodności z wymaganiami SIWZ. Dokonując wyboru oferty
najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierować się (wagą):
- Cena – 100%
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do danych przedstawionych przez Wykonawców
odpowiednio w zakresie ww. kryterium, w następujący sposób:
 Wartość punktowa za kryterium „Cena” obliczana będzie zgodnie ze wzorem:
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Cena najniższa brutto
Cena = ------------------------------------------- x 100% x 100
Cena badana brutto
3.
4.

5.
6.

7.

Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać, wynosi 100
Ocena punktowa w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie
łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona
według wzoru opisanego powyżej.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji
elektronicznej.

Część XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych
do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Istotne postanowienia umowy nie podlegają negocjacjom.
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
PZP.

Część XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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Część XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo
wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do SIWZ.
Część XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej
kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Część XVIII. Informacje uzupełniające.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 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:
a) administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo.
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo jest Pan
Sławomir Przastek, iod@zgkim.koronowo.pl, 52 58 60 410;
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa worków do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Koronowie”, nr spr. ZP.261.15.2020
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz.
1843) dalej „ustawa Pzp”;
e) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
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czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
f) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób 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;
g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) osoby, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych
dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Jej dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Jej danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych Jej dotyczących narusza przepisy RODO;
i) osoby, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych
dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu nie
przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Jej danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.
2. Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
a) Ilekroć w postępowaniu jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).
b) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w
postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca
bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której
dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i
których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
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wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że
Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z
udziałem Wykonawcy w postępowaniu. Zamawiający wymaga złożenia przez
Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych,
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Zamawiający informuje, iż treść
oświadczenia została ujęta przez Zamawiającego we wzorze Formularza Ofertowego.

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy, Oświadczenie Rodo
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy,
Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy,
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Załącznik nr 1 do SIWZ

___________________________
/Pieczęć Wykonawcy/
FORMULARZ OFERTOWY
Ja (My), niżej podpisany (ni) ..........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
.......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
.......................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
REGON....................................................... Nr NIP..................................................................
Nr konta bankowego: .................................................................................................................
nr telefonu ............................................................. nr faxu .....................................................
adres e-mail

……………………………………………………………

Wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże)1…………………………………..
w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego oferuję realizację zamówienia na:

Dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
za następującą cenę:
Lp
.
1.

2.

3.

4.

Nazwa materiału
Worki koloru żółtego
z napisem „tworzywa
sztuczne metal”
Worki koloru
zielonego
z napisem „szkło”
Worki koloru
niebieskiego
z napisem „papier i
tektura”
Worki koloru

Jedn.
Miary

Ilość

szt.

217 440

szt.

43 560

szt.

81 960

szt.

312 000

Cena
jedn.
Netto

1

Wartość
netto

VAT
%

Wartość brutto

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
(Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36): mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR; - małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż
50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. - średnie przedsiębiorstwa:
przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których
roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
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brązowego
z napisem „odpady
ulegające
biodegradacji”
RAZEM

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na
warunkach określonych w siwz.
2. Oświadczam(y), że termin realizacji umowy wynosi do 29.12.2020 r. w dwóch
partiach tj. I partia – 60% zamówienia do 4.12.2020 r., a II partia – 40% zamówienia
do 29.12.2020 r.
3. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
4. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania
umowy na warunkach zawartych w załączniku nr 3 dołączonym do SIWZ oraz w
miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
5. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących
dokumentach:.......................................................... (W rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 j.t.), tajemnicą przedsiębiorstwa są
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności).

6. Oświadczamy, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do
wykonania zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, akceptujemy warunki w niej zawarte i nie wnosimy do niej żadnych
uwag oraz zobowiązuje się zawrzeć umowę w terminie oraz miejscu wskazanym
przez Zamawiającego, w przypadku wyboru naszej oferty.

..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika wykonawców)
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Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia
obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

Wprowadzenie
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków
2)

tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO , w szczególności obowiązek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których
dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą,
dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5
RODO.
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
wykonawcy w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
Zamieszczone poniżej zapisy stanowią przykładowy wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy
w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO. Oświadczenie takie, wymagane przez zamawiającego w SIWZ, byłoby składane w ofercie.
Proponuje się, aby treść oświadczenia została ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza
ofertowego.
Poniższy wzór oświadczenia ma charakter przykładowy i należy go traktować jako materiał
pomocniczy, który może być przydatny w związku z potrzebą zapewniania przestrzegania przepisów o
ochronie danych osobowych w zamówieniach publicznych.

2)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 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).
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Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu. *
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Załączniki nr 2 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy
Dane wykonawcy

_____________________________
Pełna nazwa wykonawcy

_____________________________
Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość)

_____________________________
Telefon kontaktowy

_____________________________
Numer fax

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
oraz
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Ja, niżej podpisany
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa worków do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych” dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z
o.o. (ZP.261.15.2020) prowadzonego przez ZGKiM w Koronowie sp. z o. o. oświadczam, co następuje:
1.
Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24
ust.1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.
Spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień
publicznych.

__________________ dnia ____________ r.

_______________________________________
(podpis/y i pieczęć/cie imienna/e osoby/osób
uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art………………………………… ustawy Pzp. (podać mająca zastosowanie
podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

__________________ dnia ___________

r.

_______________________________________
(podpis/y i pieczęć/cie imienna/e osoby/osób
uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
*Jednocześnie informuję, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegam na
zdolnościach nw. podmiotów, tj.:
1.

_____________________________
________________
pełna nazwa

2.

_____________________________
________________
pełna nazwa

____________________________
adres i telefon

numer NIP

____________________________
adres i telefon

numer NIP

oraz oświadczam, że podmioty te nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim powołujemy się na ich zasoby, tj.
________________________________________________________.

__________________ dnia ____________ r.

_______________________________________
(podpis/y i pieczęć/cie imienna/e osoby/osób
uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
*Oświadczam, że nw. podwykonawcy, którym zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia
tj……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… – nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia.

1. _____________________________
pełna nazwa

2. _____________________________

adres i telefon

adres i telefon

adres i telefon

________________
numer NIP

____________________________

pełna nazwa

_______________
numer NIP

____________________________

pełna nazwa

3. _____________________________

_________________

________________
numer NIP

__________________ dnia ____________ r.

_______________________________________
(podpis/y i pieczęć/cie imienna/e osoby/osób
uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

__________________ dnia ____________ r.

___________________________________
(podpis/y i pieczęć/cie imienna/e osoby/osób uprawnionej/ych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy

zawarta w dniu ………w Koronowie
pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o. z siedzibą
w Koronowie przy ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000671235, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP 554-031-40-29, REGON 366919930, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie
28 091 496,00 zł,
reprezentowaną przez:
…………………………….– Prezesa Zarządu
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………...
reprezentowanym przez:
……………………….
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
W rezultacie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z
2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych po cenach określonych w formularzu cenowy złożonym przez
Wykonawcę. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do umowy. Wartość brutto
umowy wynosi…..
2. Przedmiot umowy obejmuje dostawy worków o następujących parametrach:
1) worki żółte – folia LDPE, pojemność 120 l, wymiary 700x1100 mm + zakładka 10
cm, o grubości 0,04 mm.
2) worki niebieskie – folia LDPE, pojemność 120 l, wymiary 700x1100 mm + zakładka
10 cm, o grubości 0,04 mm.
3) worki zielone – folia LDPE, pojemność 120 l, wymiary 700x1100 mm + zakładka 10
cm, o grubości 0,06 mm,
4) worki brązowe – folia LDPE, pojemność 120 l, wymiary 700x1100 mm + zakładka 10
cm, o grubości 0,06 mm.
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3. Worki umożliwiające zawieszenie na stojaku wyposażone w taśmę do związywania,
umieszczoną w tunelu, w górnej części worka, z nadrukiem opisującym jego
przeznaczenie.
Worki muszą być wykonane z folii kolorowej półprzeźroczystej umożliwiające szybką
ocenę zawartości. Worki muszą wytrzymać wagę obciążenia min. 25 kg. Barwa
worków nie może się różnić więcej niż o 1 ton.
4. Worki muszą spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy
zharmonizowane.
5. Worki foliowe muszą być odporne na rozdarcia oraz działanie:
 niskich temperatur,
 promieni UV,
 środków chemicznych.
6. Oddziaływanie na środowisko: tworzywa sztuczne jak i barwniki nie mogą zawierać
kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, worki muszą być
obojętne dla wód gruntowych.
7. Łączne zapotrzebowanie ilościowe:
1) Worki koloru żółtego z napisem „tworzywa sztuczne i metal’ – 217 440 szt.
2) Worki koloru zielonego z napisem „szkło” – 43 560 szt.
3) Worki koloru niebieskiego z napisem „papier i tektura” – 81 960 szt.
4) Worki koloru brązowego z napisem „odpady ulegające biodegradacji” – 312 000 szt.
8. Worki pakowane w opisanych kompletach o następującej zawartości:
1) Komplet o oznaczeniu 1B zawiera worki: 24 żółte + 6 zielonych + 12 niebieskich + 48
brązowych,
2) Komplet o oznaczeniu 2B zawiera worki: 36 żółtych + 6 zielonych + 12 niebieskich +
48 brązowych,
3) Komplet o oznaczeniu 3B zawiera worki: 48 żółtych + 12 zielonych + 12 niebieskich
+ 48 brązowych,
4) Komplet o oznaczeniu 1 zawiera worki: 24 żółte + 6 zielonych + 12 niebieskich
5) Komplet o oznaczeniu 2 zawiera worki: 36 żółtych + 6 zielonych + 12 niebieskich
6) Komplet o oznaczeniu 3 zawiera worki: 48 żółtych + 12 zielonych + 12 niebieskich
9. Łączna ilość poszczególnych kompletów:
Komplet 1B – 2700 sztuk
Komplet 2B – 3400 sztuk,
Komplet 3B – 400 sztuk,
Komplet 1 – 100 sztuk,
Komplet 2 – 200 sztuk,
Komplet 3 – 30 sztuk.
§2
1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem
do siedziby Zamawiającego. Cena przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w
trakcie realizacji. Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Koronowie Sp. z o.o., Al. Wolności 4 tel. 52 58-60-400.
2. Zamawiający nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transportu przedmiotu
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umowy.
3. Cena przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie w trakcie obowiązywania umowy.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

§3
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia w II
partiach: I partia – 60% zamówienia, II partia – 40% zamówienia; przy czym I partia
musi zawierać co najmniej 30% z każdego rodzaju kompletów.
Strony postanawiają, że zapłata, wynagrodzenia każdorazowo nastąpi po dostarczeniu
kolejnych partii worków na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.
Zapłata następować będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie w terminie 30 dni
po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z przysługującego mu wynagrodzenia kar
umownych.
Zamawiający nie dopuszcza zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców.
Zamawiający na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r zmianie ustawy o
podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018r. poz.62)
wprowadza mechanizm podzielonej płatności (split payment) dla wystawionych przez
Wykonawcę faktur. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest podać w
umowie dla potrzeb rozliczenia finansowego umowy rachunek objęty mechanizmem
podzielonej płatności (split payment).

§4
1. W przypadku niewykonania umowy lub jej części w terminie, Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości
0,2% wartości zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W sytuacji, gdy kara umowna, przewidziana w ust.1 nie pokrywa szkody,
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
§5
Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku opóźnienia w
dostawie przekraczającego 5 dni roboczych.
§6
W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, z przyczyn dotyczących
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie naprawić szkodę jaką poniesie Zamawiający w
związku z rozwiązaniem umowy oraz zapłacić karę umowną w wysokości 10% wartości
brutto umowy określonej w §1 ust1 niniejszej umowy.
§7
Upoważnieni przedstawiciele Stron
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1. Upoważnieni przez Strony umowy przedstawiciele mogą podejmować decyzje tylko w
zakresie objętym umową i w zgodzie z przepisami prawa. Upoważnieni przedstawiciele
Stron nie mogą podejmować zobowiązań wykraczających poza zakres umowny ani
zmieniać postanowień niniejszej umowy.
2. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację Przedmiotu umowy ze strony
Zamawiającego jest………………………..
3. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy
jest …………………………….

1.

2.
3.
4.

5.

6.

§8
Realizacja umowy przez Podwykonawcę
Wykonawca w przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy jest
obowiązany do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z
Podwykonawcą celem wyrażenia zgody na jej zawarcie.
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 1 egzemplarz umowy
z Podwykonawcą.
Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść
będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu z fakturą VAT zestawienia
potwierdzonych płatności na rzecz Podwykonawców realizujących przedmiot umowy
lub odpowiednio oświadczenia Podwykonawcy, że Wykonawca nie zalega wobec
Podwykonawcy z płatnościami wymagalnymi na dzień wystawienia faktury dla
ZGKiM w Koronowie Sp. z o. o.
Potwierdzeniem zapłaty może być kserokopia dokumentu, z którego wynikać będzie,
że została ona zrealizowana. Dokument musi być poświadczony przez upoważnionego
przedstawiciela Podwykonawcy.
W przypadku braku udokumentowania zapłaty, o której mowa w ust. 4 i 5,
Zamawiający wstrzyma płatności faktury do momentu dostarczenia przez
Podwykonawców wymaganych potwierdzeń bez prawa żądania odsetek ustawowych
za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§9
Wykonawca nie może przelać jakichkolwiek wierzytelności z tytułu umowy bez pisemnej
zgody Zamawiającego.
§ 10
Ochrona danych osobowych
1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w
szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej Rozporządzeniem) od 25
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2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

maja 2018r. bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Umowy, zastosowanie mają
postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.
Wykonawca powierza Zamawiającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do
przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszym paragrafie.
Zamawiający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które
chronią prawa osób, których dane dotyczą.
Zamawiający będzie przetwarzał dane zwykłe Wykonawcy realizującego Umowę w postaci:
1)
imion i nazwisk,
2)
numeru telefonu.
Powierzone przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego
wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy.
Charakter przewarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie
papierowej, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych.
Zamawiający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
Zamawiający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.
§ 11
Zmiana umowy oraz Warunki odstąpienia od umowy
1. Zamawiający dopuszcza zmianę realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:
1) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie
Zamawiającego - zmiana umowy jest dopuszczalna w zakresie uzasadnionego interesu
Zamawiającego.
2) działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zadania w określonym pierwotnie
terminie - termin zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej oraz o czas
potrzebny do usunięcia skutków tego działania.
3) Zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych
przedmiotem Umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
umownego – dotyczy to części wynagrodzenia zakresu zadania, którego w dniu
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
4) Zaistnienia innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii,
które podlegały ocenie podczas wyboru wykonawcy i takich, które, gdyby były znane
w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór wykonawcy, nie miałyby
wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.
5) Zmiany sposobu wykonania zadania lub jego zakresu, jeżeli w trakcie realizacji
pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych
uzgodnień, opinii, uwarunkowań technicznych lub dokumentacyjnych.
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6) Zaistnienia konieczności dokonania innych zmian postanowień umownych w
przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 144 ustawy Pzp i na zasadach
w nim opisanych.
2. Uwzględnienie okoliczności przewidzianych w ust 1, stanowiących podstawę zmiany
umowy, jest uprawnieniem Zamawiającego, a nie jego obowiązkiem.
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy, w tym jej załączników, wymagają pod rygorem
nieważności formy pisemnej w postaci obustronnie zaakceptowanego aneksu do Umowy.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, w szczególności, gdy:
1) Wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie upadłościowe, likwidacyjne,
układowe lub egzekucyjne, został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub
przedsiębiorstwo Wykonawcy zostało zbyte lub wniesione do Spółki prawa
handlowego,
2) Gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy.

1.
2.
3.
4.

§12
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane tylko w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
Prawa, obowiązki i wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być
przenoszone przez Wykonawcę na osoby trzecie.
Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o
zmianach osób wykonujących umowę,
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego i pisemnego poinformowania
Zamawiającego o wszelkiej zmianie swych danych teleadresowych pod rygorem
wysłania pism na uprzedni adres ze skutkiem doręczenia.
§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać
będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron umowy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO UMOWY STANOWIĄCYCH JEJ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ:

Oferta Wykonawcy z dnia ……...
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
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