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1. Nazwa i adres Zamawiającego 
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. ul. B.Joselewicza 1 
07-410 Ostrołęka 
e-mail : poczta@otbs.com.pl  tel. +48 (29)-765-05-00, fax. +48 (29) 765-05-04, strona 
internetowa www.otbs.com.pl 
 
 

2. Definicje 

Ilekroć w niniejszej SIWZ mowa jest o: 
Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, 
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – należy przez to rozumieć komplet 
dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty 
na wybór Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004 r. (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.), 

Ustawa Pzp– ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, 
poz.2164 z późn. zm.), 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami 
ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

 
4. Opis przedmiotu zamówienia 
 
4.1.   Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na sukcesywnym 

odbiorze przez Wykonawcę komponentów do produkcji RDF (odpadów o kodzie 19 12 12), tzn. 
frakcji energetycznej odpadów  w ilości 4500 Mg , powstałej w wyniku sortowania odpadów 
komunalnych, w celu ich zagospodarowania tj. poddania ich procesom odzysku zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i decyzjami posiadanymi przez Wykonawcę.  

Nazwy i kody CPV:  

90.51.40.00-3 Usługi recyklingu odpadów 

90.51.10.00-2 Usługi wywozu odpadów 

90.51.30.00-6 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne. 

Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę samodzielnej wizji lokalnej.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ. 

4.2 WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.29 UST.3A USTAWY PZP (umowy o pracę) 
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących  czynności  związane z obsługą maszyn i urządzeń linii 
technologicznych.  

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

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

wymogów, 
c)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w 
trakcie realizacji zamówienia t.j.:  oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 
wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 
ujęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. 

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

4.3 Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art.29 ust.4 ustawy pzp. 
 
5. Zamówienia częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
 

6. Zamówienia, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy pzp 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 
pkt 6 ustawy pzp. 
 
 

7. Informacja o ofercie wariantowej oraz umowie ramowej 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 
8. Termin wykonania zamówienia 

8.1 Planowany termin rozpoczęcia – 1 września  2017 roku. 

8.2 Termin wykonania niniejszego zamówienia: do dnia 31 sierpnia 2018 r. 
8.3 W związku z brzmieniem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany planowanej daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy po wyborze najkorzystniejszej 
oferty, a przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, w przypadku braku możliwości 
podpisania umowy przed datą rozpoczęcia wskazaną w pkt.8.1 niniejszej SIWZ.  

 
9. Warunki udziału w postępowaniu  

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1)  nie podlegają wykluczeniu; 
2)  spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt 9.2. 
 

9.2. Opis warunków udziału w postępowaniu:  
9.2.1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów. 
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Wykonawca winien wykazać, że posiada:  

a) zezwolenie  na  transport  odpadów o kodzie 19 12 12, 

b) zezwolenie  na przetwarzanie  odpadów o kodzie 19 12 12  w procesie odzysku w ilości  co 

najmniej 4500 Mg/rok zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 

2013r. poz.21 z późn. zm.),  

Wykonawca posiadający instalację do odzysku, w której planuje odzyskać odpady objęte niniejszym 

zamówieniem  poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej powinien przedstawić zezwolenie równoważne 

decyzji na odzysk wystawiane w kraju, w którym ta instalacja się znajduje. Decyzję zezwalającą na 

międzynarodowe przemieszczanie odpadów Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać po podpisaniu 

umowy.  
 
 
9.2.2 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż 1 000 000 PLN; 

 
9.2.3 Zdolność techniczna lub zawodowa. 
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 
 
9.3 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie: „spełnia” 

lub „nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach. 

9.4 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 

 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 

może podlegać wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust.5 ustawy pzp. 

9.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 
określone w pkt.9.2 SIWZ Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

9.6 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w pkt. 9.2 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nim stosunków prawnych. 

9.7  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie (lub inny 
dokument potwierdzający udostępnienie zasobów przez inne podmioty) winno być złożone wraz 
z ofertą. 

9.8 Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty kompetencje lub 
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej zdolności  lub ich sytuacja 
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 13-22 i ust.5 ustawy pzp. 

9.9 W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art.22a ustawy pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 
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łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z 
zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne 
podmioty musi wynikać w szczególności: 
1)  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2)  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4)  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu, zrealizuje usługi , których wskazane zdolności dotyczą. 

9.10 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

9.11 W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane wyrażone w innych 
walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs 
Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 
Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w danym dniu brak średniego kursu NBP, 
Zamawiający przyjmie średni kurs z dnia następnego. 

 
10. Podstawy wykluczenia Wykonawcy. 

10.1. Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 
Pzp: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 
braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a)  o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 
poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny, 

c)  skarbowe, 
d)  o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa powyżej; 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
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agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 
1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 
1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

10.2. Zamawiający wykluczy wykonawcę z niniejszego postępowania, zgodnie z art.24 ust.5 ustawy 
Pzp: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 
15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 
1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który 
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 
615); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 14 ustawy pzp, uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art.17 ust.1 pkt 2-4 ustawy 
pzp z: 
a) zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art.17 ust.2a ustawy pzp, 
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób 
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy pzp, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa 
w pkt 5; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 
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zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 
złotych; 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.24 ust.1 pkt 15 ustawy 
pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
 

10.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 lub 
ust.5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu 
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

10.4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
pkt.10.3 SIWZ. 

 
11. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

11.1 Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie 
podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 
11.1.1 Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia dotyczące 

spełniania warunków udziału w postępowaniu i kwestii podstaw wykluczenia. Oświadczenia  
Stanowią  załącznik Nr 2  i Nr 3 do SIWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

11.1.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na 
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także 
oświadczenia  dotyczące tych podmiotów. 

11.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia  
składa   każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

11.1.4 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa 
także oświadczenie  dotyczące podwykonawców. 
 

11.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których 
mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt 19.6 SIWZ oraz w 
art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy pzp stanowi załącznik Nr 4 
do niniejszej SIWZ. 
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W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców w/w 
oświadczenie składa każdy Wykonawca. 
UWAGA: tego oświadczenia nie należy dołączać do oferty. 

11.3 Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem 
zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp i 
wskazane w oświadczeniach. 
UWAGA: oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 11.3.1 – 11.5 SIWZ nie należy 
dołączać do oferty. 

11.3.1 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na 
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 
pkt 3 ustawy pzp (w zakresie braku podstaw do wykluczenia): 

 
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 
określonym przez Zamawiającego na podstawie art.24 ust.5  pkt 5 i 6 ustawy pzp, 
wystawionej nie wcześniej niż̇ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o 
dopuszczenie do udziału w postepowaniu;  

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

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

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają̨ wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;  

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego 
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 
sprawie spłat tych należności; 

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się̨ o zamówienia publiczne; 

g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 
zamawiającego na podstawie art.24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy pzp; 

h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 
ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym 
przez zamawiającego na podstawie art.24n ust.5 pkt 7 ustawy pzp; 

i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. z 2016 r. poz.716). 
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Uwaga: Zamawiający wezwie wykonawcę, który polega na zdolnościach lub sytuacji 
innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy pzp (gdy złożona 
przez niego oferta zostanie oceniona najwyżej), do przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej w pkt a-i. 

11.3.2 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na 
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 
pkt 1 ustawy pzp (w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu): 

 
a) zezwolenie na  transport  odpadów o kodzie 19 12 12, 
b)  zezwolenie  na przetwarzanie  odpadów o kodzie 19 12 12  w procesie odzysku  w 

ilości co najmniej 4500 Mg/rok zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2013r. poz.21 z późn. zm.), 

c) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę̨ gwarancyjną określoną przez zamawiającego; 

 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć ́ wymaganych przez 
zamawiającego dokumentów, o których mowa w lit. b) powyżej, zamawiający dopuszcza 
złożenie przez wykonawcę ̨innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. 

 
11.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę̨ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11.3.1 SIWZ:  

a) lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę̨ lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust.5 pkt 5 i 6 ustawy pzp - wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  
 

b) lit. b, c, d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę̨ lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
-  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

-   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

11.5 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę̨ lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się̨ dokumentów, o których 
mowa w pkt. 11.4, zastępuje się̨ je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,́ złożone przed notariuszem lub przed 
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę̨ lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia dokumentów, określone w pkt 11.4 
SIWZ stosuje się. 

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

11.7 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
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dokument wskazany w pkt 11.3.1.a) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 11.4.a) 
SIWZ, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 14 i 21 oraz ust.5 pkt 6 ustawy pzp. Jeżeli w 
kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje 
się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 
tej osoby.  

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

11.9 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w Rozdziale 11 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 
danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i 
dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 

11.10 W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 
Rozdziale 11 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art.97 ust.1 
ustawy pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 
pkt 1 i 3 ustawy pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 
aktualne.  

11.11 Dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale 11 SIWZ sporządzone w innym języku niż 
język polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości 
uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

11.12  Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale. 

11.13  Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 11.9, składane są w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

11.14 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 

11.15  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

11.16 Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy pzp, przewiduje możliwość, w pierwszej kolejności 
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

12. Wadium 

12.1.  Wysokość wadium. 
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę w wadium w wysokości:                   
13 000,00 zł. (trzynaście  tysięcy złotych). 

12.2.  Forma wadium 
1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach w zależności od 

wyboru Wykonawcy:  
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.1804 oraz z 2015 r. poz.978 i 1240). 
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2) Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać 
bezwarunkowy, nieodwołany obowiązek wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie 
zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp oraz być ważne 
przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Dowodem wniesienia wadium 
jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, złożony wraz z ofertą. Wadium nie 
może zawierać zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu 
(poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, o 
których mowa w art. 6bust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.1804 oraz z 2015 r. poz.978 i 
1240) powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, bez 
konieczności rozszywania (dekompletacji) oferty, np. umieścić w oddzielnej 
kopercie ze wskazaniem na niej nazwy postępowania, w którym jest składane. 
Dokument wadialny musi identyfikować wykonawcę oraz zawierać informacje, iż stanowi 
zabezpieczenie wadium w przedmiotowym postępowaniu.  

3) W przypadku wnoszenia  wadium w formach określonych w pkt.12.2. ppkt 1) lit. b)-e) 
należy dołączyć ciąg pełnomocnictw, z których wynika upoważnienie do podpisania w/w 
dokumentów. Powyższy wymóg dotyczy również podmiotów trzecich.  

12.3.   Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
1)  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 

bankowy Zamawiającego: ALIOR BANK S.A.  Oddział w Ostrołęce  65 2490 0005 
0000 4530 3695 2032. 

z dopiskiem „Wadium w postępowaniu  przetarg – Odbiór komponentów do 
produkcji paliw alternatywnych  RDF powstałych z sortowania odpadów 
komunalnych”. 
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem. 
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy 
załączyć do oferty zgodnie z zapisami pkt 12.2.2) i 3) niniejszej SIWZ. 

12.4.  Termin wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 
Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert. 
W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego 
wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 

12.5.   Zwrot wadium 
1)  Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy pzp 
(opisanego w pkt 12.6. a) SIWZ). 

2)  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

3)  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

4)  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust.1ustawy pzp (opisanego w pkt. 12.5.1 SIWZ) jeżeli w 
wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

12.6.  Utrata wadium 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
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a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało 
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

b) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
 

13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 

13.1 Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny 
brutto podanej w ofercie. 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, 
ale przed jej podpisaniem. 

13.2 Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 

w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: ALIOR BANK S.A.  Oddział w Ostrołęce  65 2490 0005 0000 4530 
3695 2032  z dopiskiem: “Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na: Odbiór 
komponentów do produkcji paliw alternatywnych  RDF powstałych z sortowania 
odpadów komunalnych” 

3) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna powinno być ono 
wystawione jako bezwarunkowe i nieodwołalne na okres obejmujący wykonanie przedmiotu 
zamówienia z uwzględnieniem terminów określonych w pkt.13.3  i zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

5) W przypadku wnoszenia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach 
określonych w pkt.13.2. ppkt 1) lit. b)-e) należy dołączyć ciąg pełnomocnictw, z których 
wynika upoważnienie do podpisania w/w dokumentów. Powyższy wymóg dotyczy również 
podmiotów trzecich.  

6) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 
ustawy Pzp. 

7) Zamawiający nie wyraża zgody na formy zabezpieczenia określone w art. 148 ust. 2 ustawy 
Pzp. 
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8) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wykonalne na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

13.3 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 15 
dni od dnia wykonania zamówienia.  

 
14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia publicznego 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 
SIWZ dokonywane będą w PLN. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na wykonanie zamówienia. 
 

15. Opis sposobu przygotowania oferty 

15.1 Wymagania ogólne 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Wykonawcy składają oferty na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej 

SIWZ.  
3) Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej 

SIWZ.  
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub 

pismem odręcznym.  
5) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).  
6) Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte. 
7) Wszystkie zapisane strony oferty i dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą powinny 

być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do 
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) 
ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 
załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony niezapisane powinny zawierać informację 
„strona pusta”. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np. 
prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

8) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy Wykonawcy i 
siedziby (adresu). 

9) Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki były 
parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

11) W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez wykonawcę w ofercie wyrażoną 
słownie oraz cyfrowo, za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie, z 
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy pzp. 

12) W przypadku, gdy za Wykonawcę działa pełnomocnik, stosowne pełnomocnictwo powinno 
być dołączone do oferty. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do 
podjęcia, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

13) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości 
stron wchodzących w skład oferty. 

15.2 Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
SIWZ, 

b) Oświadczenia, o którym mowa w pkt. 11.1.1 SIWZ, sporządzony/e według wzoru 
stanowiącego załącznik Nr 2 i Nr 3 do SIWZ, 

c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o 
ile ofertę składa pełnomocnik, 
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d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (lub inny dokument potwierdzający udostępnienie 
zasobów przez inne podmioty), o którym mowa w pkt 9.8 SIWZ – jeżeli wykonawca polega 
na zdolnościach lub sytuacji podmiotu trzeciego, 

e) Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

15.3 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

15.3.1 Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż 
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje te należy umieścić w 
oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa”.  

15.3.2 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp. 

 
16. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z wykonawcami  

16.1 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie 
powyższych dokumentów faksem na numer +48-29-765-05-04 lub drogą elektroniczną na 
adres: kowalczyk.czeslaw@otbs.com.pl.   Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda 
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

16.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną o 
wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający jest obowiązany 
niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 

Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 
Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej 
Zamawiającego. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. 

16.3 Pytania należy kierować na ręce n/w osób upoważnionych przez Zamawiającego do 
bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:  

1)  w sprawach proceduralnych – Czesław Kowalczyk, e-mail: 
kowalczyk.czeslaw@otbs.com.pl 

2) w sprawach  przedmiotu zamówienia  – Paweł Prusaczyk  , e-mail: 
prusaczyk.paweł@otbs.com.pl. 

 
16.4 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą 

elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przez 
upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 

16.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert 
zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

16.6 Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

16.7 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. 
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16.8 Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie 
treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazania źródeł zapytań. 

16.9 Informację z zebrania Zamawiający udostępni na stronie internetowej Zamawiającego. 

17 Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 

Ofertę obejmującą całość zamówienia należy złożyć w siedzibie  Ostrołęckiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., ul. B. Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka, w 
sekretariacie (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia     7.08.2017 r.  do godziny 12:00 

Ofertę powinna być  złożona w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 Zamawiający: Ostrołęckie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., ul. B. 
Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka 
 Oferta w postępowaniu na usługi: 

  „Odbiór komponentów do produkcji paliw alternatywnych  RDF powstałych z 
sortowania odpadów komunalnych” 

 
Nie otwierać przed dniem:           7.08.2017 r. godz. 12:15 
 
Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w sytuacji 
niezgodnego z powyższym sposobem zabezpieczenia i opisania oferty. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
 
 
18 Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 

18.1 Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty  

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, 
że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają 
formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i 
zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest 
przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku 
„ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA Nr 
….” 

18.2 Wycofanie złożonej oferty 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i 
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) 
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 
 

19 Miejsce i termin otwarcia ofert 

19.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie  Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o., ul. B. Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka, sala konferencyjna (I 
piętro) 
 

w dniu 7.08.2017 o godzinie 12:15 

19.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
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19.3. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, 
których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

19.4. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

19.5. W trakcie otwierania kopert z ofertami, Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 
1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
2) informacje dotyczące ceny całej oferty zawarte w Formularzu Oferty, 
3) termin płatności faktur zawarty w formularzu oferty. 

19.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 
19.7. Zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu 

oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
 

20. Termin związania ofertą 

20.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni, tj. do dnia 7.09.2017 r. Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

20.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania oferta, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

20.3 Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa wyżej w pkt 20.2, nie powoduje utraty wadium.  

20.4 Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z 
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia 
nowego wadium lub jego przedłużenia będzie dotyczył jedynie Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako  najkorzystniejsza. 

20.5 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

 

21. Opis sposobu obliczenia ceny 

21.1.  Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z 
późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa w art.632 
następująco: 

 § 1.  Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może 
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2.  Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie 
dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt 
lub rozwiązać umowę. 

21.2 Ceną oferty za przedmiot zamówienia jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca podaje cenę netto, podatek od towarów i usług oraz cenę 
brutto za przedmiot zamówienia. 
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21.3 Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością co do grosza. 

Wynagrodzenie będzie niezmienne przez cały okres realizacji zadania i Wykonawca nie może 
żądać podwyższenia wynagrodzenia. 

21.4 Cena oferty musi uwzględniać kompleksową realizację przedmiotu zamówienia, a w 
szczególności: 
1)  koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z postanowień umowy, opisu 

przedmiotu zamówienia, oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, 
zasad współczesnej wiedzy, 

2) koszty związane z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej , 
3) wszelkie inne koszty nie wymienione wyżej, a konieczne ze względu na warunki umowy, 

obowiązujące przepisy, zasady wiedzy  dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, 
tj. dla osiągnięcia rezultatów rzeczowych określonych umową. 

 
21.5 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II 

niniejszej SIWZ (wzorze umowy). 
21.7 Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W 
takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty 
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Informację, o której mowa w art. 
91 ust.3a ustawy pzp należy wskazać w pkt F. Formularza Oferty. 

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

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

22.1 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagi: 

Kryterium Waga kryterium (%) 

Cena (C) 98 % 

Termin płatności faktury (P) 2 % 

Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt. 
Wykonawca uzyska łączną liczbę punktów wynikającą z sumy poszczególnych kryteriów. 

22.2 Zasady oceny kryterium „cena” (C) 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 98 punktów. 
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
Liczba punktów w kryterium „cena” (C) zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

� =
						�� ��								

�� �					��	��� 

gdzie: 

C liczba punktów za kryterium „cena” 
Cmin najniższa cena oferty brutto z ocenianych ofert (zł) 
Co cena oferty brutto określona w badanej ofercie (zł) 

22.3 Zasady oceny kryterium „ Termin płatności faktur” (P). 

Gdzie punkty przyznaje się na poniższych zasadach: 
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       0 punktów - termin płatności wynoszący  do 14 dni od dnia doręczenia zamawiającemu 
faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową, 
       1 punkt - termin płatności wynoszący od 14  do 21  dni od dnia doręczenia zamawiającemu 
faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową, 
       2 punkty - termin płatności wynoszący od 21 do   30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu 
faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową. 
    Maksymalnie można otrzymać 2 punkty. 
 

22.4 Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy(Wykonawcom), który(rzy) 
przedstawi(ą) najkorzystniejszy bilans wskazanych wyżej kryteriów. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) 
wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

O = C + P 
gdzie: 
O –  łączna liczba punktów oferty ocenianej w kryterium „Cena”, „Termin płatności faktur”  
C –  liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena” 
P - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Termin płatności faktur” 

22.5 Jeżeli Zamawiający nie może wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli 
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

22.5 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

 
23. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia. 

23.1. Zgodnie z przepisami ustawy pzp, Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej, 
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie 

stanowią inaczej, 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej, 
4) zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w SIWZ i z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, 
5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ, 
6) podlega unieważnieniu: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy pzp, 
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, z 

uwzględnieniem art.144 ustawy pzp. 

23.2 W związku z brzmieniem art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy pzp, Zamawiający przewiduje możliwość 
zmiany planowanej daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy po wyborze najkorzystniejszej 
oferty, a przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, w przypadku braku możliwości 
podpisania umowy przed datą rozpoczęcia wskazaną w pkt.8.1 niniejszej SIWZ.  
Pozostałe możliwości i warunki zmiany umowy zostały zawarte we wzorze Umowy stanowiącym 
Część II SIWZ. 

23.3 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art.93 
ust.4 ustawy pzp. 
 

24 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

24.1 Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 
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1)wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a 
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2)wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważnościlub braku spełniania 
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4)unieważnieniu postępowania- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

24.2 Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. Jeżeli 
wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

24.3   W przypadku wnoszenia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych 
w pkt.13.2. ppkt 1) lit. b)-e) projekt gwarancji/poręczenia należy dostarczyć do Zamawiającego  
na 3 dni przed podpisaniem umowy w celu akceptacji. 

24.4 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. 

24.5 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. 

24.6  Zgodnie z art.24aa ust.2 ustawy pzp, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla 
się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 
udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 
ofert. 

 
 
25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

25.1 Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp - odwołanie oraz skarga. 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. 

25.2 Odwołanie: 

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp. 
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2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.  

4) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni jeśli zostało 
przesłane w inny sposób. 

5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biletynie 
Zamówień Publicznych  lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej. 

6) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu, należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 

7) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 
obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych  ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia, 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Biuletynie 
Zamówień Publicznych  ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

8) Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180-192 ustawy 
Pzp. 

25.3 Skarga do sądu 

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

2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. 

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

4) Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g ustawy 
pzp. 

25.4 Środki ochrony prawnej, przysługują podmiotom określonym w art. 179 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 
 
26. Podwykonawstwo 

26.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

26.2 Zamawiający wymaga by Wykonawca część zamówienia związaną z przetwarzaniem odpadów 

wykonał siłami własnymi.  

 
26.3 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
Wskazanie niniejszego o ile podwykonawcy są znani na etapie składania oferty, nastąpi w 
Formularzu Oferty. 

 

27. Inne informacje 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
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28. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ 

Załącznikami do niniejszej SIWZ są: 

Lp. Nr załącznika Nazwa załącznika 

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców 

1. Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 

2. Załącznik nr 2  Oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Załącznik Nr 3 Oświadczenie  dotyczące  braku  przesłanek wykluczenia z 
postępowania. 

4. Załącznik nr 4 
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 
pkt 23 ustawy pzp 

CZĘŚĆ II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 

CZĘŚĆ III – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty 

 

Załącznik nr 1  

 
FORMULARZ OFERTY 

 
OFERTA 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
 Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. ul. B. Joselewicza 1, 

                                                          07-410 Ostrołęka  
 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługi  
pn. „Odbiór komponentów do produkcji paliw alternatywnych RDF powstałych z 
sortowania odpadów komunalnych”. 

A.  DANE WYKONAWCY: 
 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………………….……… 
 
Wykonawca/Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres: …………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ……………………………………………………………………….. 
 
Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 
postępowaniem: 
Faks: …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

B.  CENA OFERTOWA* 
 

1.   Cena za realizację  zamówienia:   
 Wartość  bez podatku VAT  ........................................ PLN  …………………………………….. 
(słownie : 
.......................................................................................................................................... 
PLN) 
VAT …...........................  tj. .............................................PLN  
wartość z podatkiem VAT  ............................................ zł 
(słownie :  
......................................................................................................................................... 
PLN) 

 
 
        
 
 



25 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na  usługi: Odbiór komponentów do produkcji paliw 
alternatywnych RDF powstałych z sortowania odpadów komunalnych. 

 
 

 
 2.Kalkulacja ceny za realizację  zamówienia:  
 

1 Cena netto za 1Mg  komponentu 

………………………………… 
2 Podatek VAT za 1Mg komponentu  

………………………………… 
3  Cena brutto za 1Mg komponentu 

……………………………….. 
4  Ilość komponentu  do odbioru 

 
4500 Mg 

5 Cena ofertowa netto 

……………………………………. 
6 Podatek VAT 

……………………………………. 
7  Cena ofertowa brutto  

………………………………….. 
 
*CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. 

 
 

C. Termin płatności faktur 
 

Oferuję/emy  Termin płatności faktur  : ……………………… dni* 
 
* należy podać okres w dniach . Oferowany termin płatności nie   może być  dłuższy niż 30 dni.  

D. OŚWIADCZENIA: 
 
1) W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 
2) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert; 
3) Akceptujemy, warunki płatności określone w SIWZ, 
4)  wadium o wartości ………………….. PLN zostało wniesione w dniu ………………… w formie ……………… 

(potwierdzenie w załączeniu); 
5)  zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium należy zwrócić na  konto: 

………………………………………………… * 
*dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium w pieniądzu 
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F.  Informujemy, że zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy pzp, wybór mojej/naszej oferty 
będzie/nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług, w związku z tym: 
Oświadczamy, że towary/usługi*, których dostawa/świadczenie* będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego to: ……………………………………. 
(wpisać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi / gdy nie dotyczy pozostawić bez wypełnienia) 

Wartość wskazanych powyżej towarów/usług* bez podatku VAT wynosi: ….……………zł. 
Jeżeli Wykonawca błędnie określi powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego,  
Zamawiający zastosuje się do art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., poz. 1054 z późn. zm.). 
  
(dotyczy pkt 21.7 SIWZ)  
 
*niewłaściwe skreślić 

G. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 
 
1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego; 
2) zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto; 
3) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy 

jest ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
e-mail:……………………………………………………… Tel./fax: …………………………………………………………………… 
 

H. PODWYKONAWCY 
 
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (jeżeli jest to wiadome, należy 
podać również firmy proponowanych podwykonawców) 
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

I. Informacja w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa 

Oświadczam(y), że następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one udostępniane: 

 
 

Lp. 
 

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie           
(wyrażone cyfrą) 

od do 
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J. SPIS TREŚCI: 
 
Integralną część oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………. 
Pieczęć Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 

……………………….…………………………………. 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2-Wzór oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 

 

 

 

Zamawiający: 

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 
Ul. Berka Joselewicza 1 
07-400 Ostrołęka 

Wykonawca: 

………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do  reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Odbiór komponentów                          
do produkcji paliw alternatywnych RDF powstałych z sortowania odpadów komunalnych”, 
prowadzonego przez Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., oświadczam, 
co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      Specyfikacji istotnych warunków zamówienia –  pkt 9.2 

 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w ………………………………………………………...………..(wskazać dokument i właściwą jednostkę 

redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,w 

następującym zakresie: ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić 

odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA:  niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie 
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Załącznik Nr 3- Wzór oświadczenia  dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania. 

 
 

                                                                                                        Zamawiający: 

                                                                                                        
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 
Ul. Berka Joselewicza 1 
07-400 Ostrołęka 

 

Wykonawca: 
………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn . „Odbiór komponentów do produkcji paliw alternatywnych  RDF powstałych z sortowania 

odpadów komunalnych”, prowadzonego przez Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o., oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 i art.24.ust.5 ustawy Pzp. 

 

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie  art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………(podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 

5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NAKTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami:……………………………………………………………………..….……(podać pełną nazwę/firmę, adres, a 

także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), niezachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r. 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 
UWAGA:  niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie. 
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Załącznik nr 4 – Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy 
pzp (nie należy składać wraz z ofertą; patrz  pkt 11.2 SIWZ) 

 

OŚWIADCZENIE 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

        o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy pzp 

 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Odbiór komponentów do produkcji paliw alternatywnych RDF powstałych z sortowania 
odpadów komunalnych” 

w imieniu: 
 

Lp. Nazwa (y) Wykonawcy (ów) Adres (y) Wykonawcy (ów) 

   

 
Oświadczam, że: 
 

 należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.184, 1618 i 1634), z następującymi 
uczestnikami postępowania (należy podać ich nazwy i adresy)*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.184, 1618 i 1634) z innymi uczestnikami 
postępowania* 

*odpowiednie zaznaczyć 

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

      Podpisano:     
      ................................................................ 

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy 
 

 
UWAGA! 
Zgodnie z art.24 ust.11 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. 
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Część II.     Ogólne Warunki Umowy 

 

 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej  
na zagospodarowaniu sukcesywnie odbieranych komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodzie 19 
12 12 -  ( frakcji energetycznej odpadów, powstałej w wyniku sortowania odpadów komunalnych ), w  
szacunkowej ilości 4500 Mg w celu ich zagospodarowania tj. poddania ich procesom odzysku zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, posiadanymi decyzjami oraz postanowieniami 
zawartymi w umowie.  

2. Szczegółowy zakres usługi oraz wymagania dotyczące zagospodarowania komponentów  
do produkcji RDF określa SIWZ stanowiąca integralną część niniejszej umowy. 

3. Odbiór komponentów do produkcji RDF odbywał się będzie z terenu Stacji Segregacji Odpadów 
Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Gen. Turskiego 4, Ławy, 07-401 Ostrołęka  
na koszt Wykonawcy. 

4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymogi formalne i prawne związane  
z przedmiotem umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca przyjmując usługę do wykonania zobowiązuje się do:  

1) wykonywania jej z należytą starannością zgodnie z powszechnie 
   obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 
2) dostarczenia Zamawiającemu wyników badań odbieranych komponentów  
do produkcji RDF w tym: ciepła spalania, wartości opałowej, wilgotności, zawartości chloru, siarki, 
węgla i wodoru oraz jednej zmielonej próbki, pobranej z odebranych komponentów do produkcji RDF 
w ilości ok. 2 kg. Wykonawca wyniki badań, o których mowa wyżej, dostarczy Zamawiającemu 
każdorazowo w terminie 30 dni od dnia kiedy łączna ilość odebranych komponentów przekroczy 1000 
Mg. 

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za szkody dokonane w mieniu Zamawiającego. 
3. Zamawiający oświadcza, że nie będzie przyjmował zwrotów odebranych komponentów  

do produkcji RDF i nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z ich transportem. Wykonawcy nie 
przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia związane  
z cechami i parametrami odbieranych komponentów.   

 

§ 3 

1. Zaoferowana w Formularzu Oferty przez Wykonawcę cena jednostkowa odbioru 1 Mg komponentów 
do produkcji RDF wynosi: …………. zł netto (słownie: ………….. ) 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie szacunkowe wynagrodzenie  w 
kwocie ……………… zł netto, VAT …….  w kwocie ……………… zł , co stanowi łączną kwotę ………………  zł 
brutto. 

3. Strony ustalają, iż w trakcie obowiązywania umowy cena jednostkowa netto odbioru  
1 Mg komponentów do produkcji RDF jest stała i nie ulegnie zmianie. 
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§ 4 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej  
po miesiącu, w którym została odebrana dana partia komponentów do produkcji RDF. 

2. Wykonawca powiadomi za pomocą faxu lub e-mail Zamawiającego o imieniu i nazwisku kierowcy 
odbierającego komponenty i numerze rejestracyjnym samochodu. 
 

3. Zapłata prawidłowo wystawionej faktury nastąpi przelewem w terminie …… dni od daty jej otrzymania 
przez Zamawiającego. 

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
5. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
6. Zamawiający jest uprawniony do potrącania swoich wierzytelności wynikających z tytułu kar umownych 

opisanych w § 7 z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z tytułu należnej zapłaty za odebrane 
komponenty.  

7. Wykonawca będzie potwierdzał ilość odebranych do zagospodarowania komponentów  
do produkcji RDF na karcie przekazania odpadu, wystawianej przez Zamawiającego. 

8. Z chwilą przejęcia odpadów tj. podpisania kwitu wagowego lub Karty Przekazania Odpadów 
Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami jako następny posiadacz 
odpadów, zgodnie z art. 27 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 
21). 

 

§ 5 

1. Systematyczny odbiór przez Wykonawcę komponentów do produkcji RDF będzie następował od dnia 
zawarcia umowy do dnia, w którym Wykonawcy zostanie przekazana ilość komponentów do produkcji 
RDF w nie przekraczającej ilości 4500 Mg. 

2. Zamawiający w formie e-mail lub telefonicznej zgłosi Wykonawcy szacunkową ilość komponentów 
gotowych do odbioru przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się odebrać całą zgłoszoną do 
odbioru przez Zamawiającego ilość komponentów w nieprzekraczalnym terminie do ostatniego dnia 
roboczego następnego  tygodnia, chyba że za obustronną zgodą stron nastąpi zmiana terminu odbioru.  

3. Odbiór komponentów do produkcji RDF odbywał się będzie w dni robocze Zakładu  
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 . 
 

§ 6 

1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia przed podpisaniem Umowy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. Zabezpieczenie to zabezpiecza należyte wykonanie umowy w szczególności 
terminowe wykonywanie obowiązków umownych  
oraz roszczenia o szkody powstałe w skutek niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,  
tj. kwotę …………  zł (słownie………………  ). 

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 2 kwotę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w formie ……………………………………. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od dnia 
zakończenia świadczenia usługi. 
 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  
w wysokości 10  % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2  w przypadku odstąpienia od 
niniejszej umowy oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn o których 
mowa w ust. 4  lit. a) i d) niniejszego paragrafu.   
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2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  
w kwocie 1000 złotych za nie dostarczenie Zamawiającemu wyników badań określonych  
w § 2 ust. 1 pkt. 2. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w kwocie 1000 
złotych za każdego pracownika za niewykonanie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o 
pracę. 

4. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym gdy: 
a) opóźnienie Wykonawcy w odbiorze całości lub części komponentów w terminie opisanym w § 5 ust. 2 
niniejszej umowy będzie przekraczało 14 dni,  

b) wystąpi awaria instalacji Zamawiającego uniemożliwiająca wydzielenie komponentów do produkcji 
RDF, trwająca dłużej niż 14 dni.   

c) Wykonawca utraci bądź ulegną wygaśnięciu odpowiednie pozwolenia i decyzje   
niezbędne do świadczenia przedmiotu umowy (np. cofnięcia decyzji administracyjnych) albo gdy z 
innych przyczyn odpady nie mogą być odbierane przez Wykonawcę w sposób zgodny z przepisami. 

d) Właściwe organy kontroli stwierdzą rażące naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa w zakresie 
ochrony środowiska obejmujące swoim zakresem przedmiot umowy. 

5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy: 
a) stronom nie będzie przysługiwał zwrot dotychczasowych wzajemnych świadczeń, 

b) Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty za odebrane przez Wykonawcę komponenty do 
produkcji RDF, za które do dnia odstąpienia nie zapłacono.  

6. Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za niewykonaną część umowy. 

7. Zamawiający potrąci Wykonawcy naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 8 

 

1. Wykonawca wyznacza ………………  , kom. ………………  , e-mail: ………………  , jako osobę do kontaktu przy 
wykonywaniu niniejszej umowy. 

2. Zamawiający wyznacza ………………  , tel. ………………  kom. ………………  ,  
e-mail: ………………  jako osobę do kontaktu przy wykonywaniu niniejszej umowy. 

3. Strony oświadczają, że w/w osoby posiadają umocowanie do podejmowania wszelkich decyzji i działań 
w granicach określonych postanowieniami niniejszej umowy  
z wyjątkiem zmiany, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy. 

 

§ 9 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wezwania i faktury sporządzane będą w języku polskim i 
wysyłane będą pocztą na następujące adresy: 

 

Dla Zamawiającego: 

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. adres: ul. Berka Joselewicza 1, 07-
410 Ostrołęka, NIP 758-156-98-33 REGON 550055819 

Tel: +48 29-765 05 00, Fax. +48 29-765-05-04 
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e-mail: poczta@otbs.com.pl 

  

Dla Wykonawcy: 

……………….. 

……………….. 

 

2. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres wskazany powyżej. Strony dopuszczają 
informacyjną wymianę korespondencji pod wskazane wyżej adresy  
e-mailowe lub pod wskazane numery faxów. 

3. Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu i numerów. 
 

§ 10 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 11 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej  
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 

§12 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje  
się w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
przepisy ustawy o odpadach. 

§ 13 

 

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14 

 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze  
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

  

        ZAMAWIAJĄCY :                                                              WYKONAWCA: 
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Część III  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia:  

               Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na sukcesywnym 
odbiorze przez Wykonawcę komponentów do produkcji RDF (odpadów o kodzie 19 12 12), tzn. frakcji 
energetycznej odpadów, powstałej w wyniku sortowania odpadów komunalnych, w celu ich 
zagospodarowania tj. poddania ich procesom odzysku zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa i decyzjami posiadanymi przez Wykonawcę. 

 Komponenty do produkcji RDF, wydzielane są ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych, selektywnej zbiórki papieru oraz zmieszanych odpadów opakowaniowych w 
instalacjach Zamawiającego tj. w Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Gen. 
Turskiego 4, Ławy, 07-401 Ostrołęka. 

 Komponent do produkcji paliwa alternatywnego jest wydzielany na linii segregacji z frakcji >80 mm 
dwuetapowo:  

a) Etap 1. Odpad wsadowy zostaje poddany wstępnej ręcznej segregacji, mającej na celu wydzielenie z 
masy odpadów frakcji szklanej, dużych, łatwo rozpoznawalnych elementów z metali żelaznych i 
nieżelaznych, tektury, tworzyw sztucznych, materiałów i substancji niebezpiecznych, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, drewna, tkanin oraz odpadów tarasujących. W dalszej 
kolejności odpad zostaje przetransportowany do Separatora optycznego nr 1 który, wydziela z masy 
odpadów mieszaninę surowców wtórych przeznaczonych do dalszego sortowania ręcznego (papier, 
tektura, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe) w kabinie sortowniczej gdzie prowadzony 
jest proces segregacji na poszczególne rodzaje materiałów. Pozostałość z sortowania ręcznego 
stanowi komponent do produkcji paliw alternatywnych.  

b) Etap 2. Strumień odpadów pozostały po przejściu przez Separator optyczny nr 1 kierowany jest do 
separatorów magnetycznych metali żelaznych i nieżelaznych a w dalszej kolejności do separatora 
optycznego nr 2. W separatorze tym wydzielane są pozostałe w masie odpadów tworzywa sztuczne, 
papier, drewno i tkaniny nadające się do zagospodarowania materiałowego, jako surowiec do 
produkcji paliwa alternatywnego. 

2. Określenie zakresu zamówienia: 
Szacunkowa ilość komponentów do produkcji RDF  wyniesie 4 500 Mg.  

 

3. Określenie sposobu realizacji zamówienia: 

a) Odbiór komponentów do produkcji RDF - odpadów o kodzie 19 12 12, odbywał się będzie z 
terenu Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Gen. Turskiego 4, Ławy, 
07-401 Ostrołęka. 

b) Komponenty do produkcji RDF będą przygotowywane przez Zamawiającego  
do odbioru w postaci sprasowanej, wiązane drutem stalowym, a w przypadkach uzasadnionych 
technologicznie: w stanie luźnym. Wymiary beli sprasowanych odpadów wynoszą ok. 
75x110x100 [cm]. 
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c) Do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia Wykonawca użyje środków transportu 
na swój koszt. Załadunek komponentów leży po stronie Zamawiającego.  

d) Odbiór komponentów do produkcji RDF odbywał się będzie w dni robocze Zakładu w godz. od 
8:00 do 15:00. 

e) Ważenie odbieranych przez Wykonawcę komponentów będzie się odbywało  
na wagach Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie Zakładu Zamawiającego  
i będzie potwierdzane kwitem wagowym oraz dowodem wydania wystawionym na podstawie 
kwitu wagowego. Dokumenty te stanowić będą wyłączną podstawę do określenia ilości 
odebranych komponentów do produkcji RDF pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

f) Wagi zainstalowane w Zakładzie Zamawiającego posiadają aktualne Świadectwo Legalizacji i 
umożliwiają pomiar masy w zakresie od 400 kg – 60 000 kg, podziałka legalizacyjna 20 kg, klasa 
dokładności III. Wymiary pomostu wagowego:  18 x 3 [m]. 

g) Zamawiający będzie wystawiał karty przekazania odpadu, dla komponentów  
do produkcji RDF o kodzie odpadu 19 12 12, na podstawie bilansu ważeń odebranych 
komponentów, pochodzącego z programu komputerowego obsługującego system wagowy w 
Zakładzie. Karty przekazania odpadu wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 


