PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE
75 -724 KOSZALIN
UL. KOMUNALNA 5

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 221.000 EURO DLA ZADANIA PN.:

„Odbieranie odpadów z miejsc trudnodostępnych na terenie
Gminy Polanów.”

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury określonej w art. 24aa PZP,
tzw. „procedura odwrócona”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WEDŁUG KLASYFIKACJI CPV:
90513200 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
90511200 - Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511100 - Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich
90500000 - Usługi związane z odpadami,
90512000 - Usługi transportu odpadów
90513100 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

Z A T W I E R D ZA M

Koszalin, dnia 12.03..2019r.
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ZAWARTOŚĆ:
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Rozdział I

( załącznik C)

- Formularz Oferty
Rozdział II

( załącznik A)

- Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział III
- Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Rozdział IV ( załącznik B)
- Projekt UmowyZałącznik nr 1 do umowy
Załącznik nr 3 do umowy
Rozdział V
- Formularze spełniania warunków udziału
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Załącznik nr C.
Rozdział I

FORMULARZ OFERTOWY

„Odbieranie odpadów z miejsc trudnodostępnych na terenie Gminy Polanów.”
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa.....................................................................................
Siedziba..................................................................................
Nr telefonu/faksu..................................................................
Adres e-mail…………………………………………………………………
nr NIP.......................................................................................
nr REGON................................................................................
Dane dotyczące zamawiającego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5 75-724 Koszalin
tel. 94 348-44-44 / faks 94 348-44-34
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbieranie odpadów z miejsc
trudnodostępnych na terenie Gminy Polanów.”
MY NIŻEJ PODPISANI ;
…………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)(w przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników
spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia.
Oświadczamy,
że
pracownicy
wykonujący
w
trakcie
zamówienia
czynności
przy „Odbiorze odpadów z miejsc trudnodostępnych na terenie Gminy Polanów.” Zatrudnieni będą na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( tj. Dz.U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm. )
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1. Zobowiązuje/my* się zrealizować przedmiot zamówienia za cenę:
1.1. Cena całkowita netto za realizację całego zamówienia;............ zł.
(słownie:................. zł.)

1.2. Cena całkowita netto za realizację całego zamówienia;........... zł.
(słownie:................ zł.)

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

W tym;
1.3.
Cena ryczałtowa netto za jeden miesiąc wykonywania usługi
……........... zł. (Słownie:.................. zł.)
1.4.
Cena ryczałtowa brutto za jeden miesiąc wykonywania usługi;
…………..... zł. (Słownie:.................. zł.)
Oświadczam/y*, że wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek
bankowy wskazany w fakturze, w terminie ……… dni od daty otrzymania przez
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Zobowiązuję/my* się przed zawarciem Umowy dokonać zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy w wysokości 8% wynagrodzenia umownego
brutto (przy założeniu stawki VAT 8%) wskazanego w §. 4
tj. w kwocie …..... złotych, (słownie;...... zł.).
Oświadczam/y*, że jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia ......... złotych,
polisa nr ................ Wystawiona przez …........................................
Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym.
Oświadczam, że akceptuję proponowany przez zamawiającego projekt umowy.
Oferta zawiera .................... ponumerowanych stron.
PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA wykonamy w terminie od dnia zawarcia umowy
do dnia 31.12.2020 r.
OŚWIADCZAMY, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone
w SIWZ.
OŚWIADCZAMY ,
że uważamy się za związanych niniejszą ofertą
na czas wskazany w SIWZ.
ZAMÓWIENIE
ZREALIZUJEMY
sami.
*/
z
udziałem
podwykonawców
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć:
Część zamówienia, którą Wykonawca
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Firma/nazwa i adres podwykonawcy,
któremu Wykonawca zamierza powierzyć

zamierza powierzyć podwykonawcy

część zamówienia

12.Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie informacje potrzebne do sporządzenia oferty, a oferowana
cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
13.OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: ……………… (Wypełniają jedynie
przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

14. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ………. Do ……..- stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
15. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

16. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować
na poniższy adres: ……………………. Imię i nazwisko: ………… tel. …………fax. ………e-mail: ………………….
17. OFERTĘ składamy na ………………… stronach.
18.ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
………………………………………………………………………………………………….
19. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na stronach: …..
20. Wadium wnieśliśmy w dniu……….

w formie………..w wysokości: ……………..

Nazwa banku i nr konta bankowego na które ma zostać zwrócone wadium (jeżeli zostało wniesione w
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gotówce): ……………………………….
21.Informujemy, że
wybór naszej
oferty nie będzie prowadzić do
powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, ze zm.);
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, ze zm.), należy skreślić powyższe oświadczenie i przedłożyć wykaz zawierający nazwę
(rodzaj)
towaru
lub
usługi,
których
dostawa
lub
świadczenie
będzie
prowadzić
do jego powstania, oraz jej wartość bez kwoty podatku.

20. Oświadczam/y*, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1)
ustawy PZP.
* niepotrzebne skreślić
……………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Załącznik nr A
Rozdział II

Opis przedmiotu zamówienia.
„Odbieranie odpadów z miejsc trudnodostępnych na terenie
Gminy Polanów.”
Przedmiot zamówienia określony wg Wspólnego Słownika Zamówień kodami CPV:
90513200 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
90511200 - Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511100 - Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich
90500000 - Usługi związane z odpadami,
90512000 - Usługi transportu odpadów
90513100 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

1. Zakres usługi;
1.1. Odbieranie
odpadów
od
właścicieli
nieruchomości
zamieszkałych
i niezamieszkałych trudnodostępnych na terenie Gminy Polanów.
1.2. Wykaz nieruchomości stanowi załącznik nr 1 / załącznik nr 2 .
1.3. Odbiór odpadów obejmuje;
1.3.1. Odpady komunalne zmieszane,
1.3.2. Odpady bio,
1.3.3. Odpady komunalne zbierane selektywne.
1.4. Transport zebranych odpadów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
lub dysponowania bazą magazynowo – przeładunkową, usytuowaną na
terenie Gminy Polanów spełniającej wymagania zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) urządzenia do selektywnego
gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc
przetwarzania i posiadania niezbędnych decyzji.

2. Wymagania wobec Wykonawców:
2.1. Wykonawca zobowiązuje się do;
2.1.1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie;
1) Z zakresem podanym w niniejszym opisie,
2) Powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
3) W tym prawa miejscowego w sposób ciągły,
2.1.2. Zgodnie z ustalonym harmonogramem odbierania odpadów do
ostatniego dnia określonego w opisie przedmiotu zamówienia.
2.1.3. Odbieranie odpadów z określoną w harmonogramie częstotliwością
odbioru poszczególnych rodzajów odpadów.
2.1.4. Powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi odbioru i
magazynowania.
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2.2. Wykonawca winien posiadać - o ile przepisy prawa umożliwiają mu ich
posiadanie - wszelkie pozwolenia i zezwolenia potrzebne do wykonania
usługi w tym;
2.2.1. Pozwolenie na transport
2.2.2. Zezwolenie na zbieranie odpadów.
2.2.3. Wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Polanów.
2.3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
2.3.1. Przygotowanie się do realizacji umowy na podstawie zestawienia
nieruchomości trudnodostępnych zamieszkałych i niezamieszkałych z
terenu Gminy Polanów.
2.3.2. Realizacji reklamacji w ciągu 3 dni od otrzymania zgłoszenia od
Zamawiającego.
2.3.3. Odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie z
ustalonym harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym z
zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów powinien odbywać się w
godzinach 7.00 - 21.00.
2.3.4. Harmonogram wywozu odpadow stanowi Załącznik nr 1/ Załącznik nr 2.
2.3.5. Zorganizować odbiór odpadów komunalnych obejmujących odpady
wielkogabarytowe
bezpośrednio
sprzed
nieruchomości
trudnodostępnych wg częstotliwości określonej w harmonogramie.
2.3.6. Wykonawca dokonywał będzie wywozu odpadów znajdujących się w
workach, przekazując ilość worków nowych, równą ilości worków
odebranych, chyba, że właściciel nieruchomości bądź za
pośrednictwem Zamawiającego zgłosi potrzebę większej ilości
worków.
2.3.7. Transport odpadów w szczelnie zawiązanych workach dla wszystkich
odbieranych frakcji (nie dotyczy gabarytów) w celu ograniczenia
zanieczyszczenia środowiska podczas przewozu odpadów do miejsca
wyładunku.
2.3.8. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
trudnodostępnych wskazanych przez Zamawiającego w worki w
ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
2.3.9. Do
każdorazowego
wyposażenia
nowo
zgłaszanych
przez
Zamawiającego miejsc gromadzenia odpadów (nieruchomości
zamieszkałe i nieruchomości niezamieszkałe trudnodostępne) w
niezbędne worki w terminie 7 dni roboczych od pisemnego
zgłoszenia przez Zamawiającego.
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2.3.10. Worki Wykonawca otrzyma od Zamawiającego.
2.3.11. Wykonawca w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas
segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości, zobowiązany
jest do powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym stanie
faktycznym.
2.3.12. Wykonawca jest zobowiązany do porządkowania terenu
zanieczyszczonego
odpadami
komunalnymi
i
innymi
zanieczyszczeniami wysypanymi z worków, pojazdów w trakcie
realizacji usługi wywozu.
2.3.13. Za szkody w majątku Zamawiającego oraz szkody spowodowane w
trakcie odbioru odpadów oraz inne zdarzenia podczas wykonywania
usługi wobec osób trzecich odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
2.3.14. Wykonawca zobowiązany jest do używania wyłącznie materiałów
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania.
2.3.15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie usługi tj.
zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób realizujących przedmiot
umowy.
2.3.16. Wykonawca zapewni ;
1) Przeszkolenie pracownikom zatrudnionym w jego przedsiębiorstwie
z zakresu wykonywania przez nich usługi na terenie Gminy Polanów.
2) Nadzór, potencjal kadrowy materiały, sprzęt niezbędny do realizacji
zamówienia na swój koszt.
2.4. Potencjał techniczny wymagany od Wykonawcy;
2.4.1. Dysponowaniem odpowiednim sprzętem do wykonania usługi tj.
1) Minimum jednym pojazdem dostawczym o pojemności skrzyni
ładunkowej minmum 4 m3 z napędem 4x4
2) Lub minimum jednym ciągnikiem rolniczym z przyczepą.
3) Sprzęt wyposażony w gniazda zapalniczek 12V lub 24V w celu
podłaczenia przenośnych urządzen GPS przekazanych przez
Zamawiającego.

3. Termin realizacji usługi;
Wymagany termin realizacji zamówienia:
Od dnia 01.04.2019 roku do dnia 31.12.2020 roku.

4. Uprawnienia Zamawiającego;
4.1. Zamawiający uprawniony jest przez cały okres realizacji niniejszej umowy
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do kontroli i nadzorowania sposobu realizacji przez Wykonawcę usługi w
zakresie postanowień niniejszej umowy między innymi poprzez system
monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego,
umożliwiający:
4.1.1. Trwałe zapisywanie i odczytywanie danych m.in. o:
1) Położeniu pojazdu, miejscach postojów oraz czujników
zapisujących dane.
2) Miejscach wyładunku odpadów .
4.1.2. Odtwarzanie i analizę przebiegu pracy pojazdów w dowolnym czasie,
na
podstawie
danych
odczytanych
z
urządzeń
monitorujących/rejestrujących w tym:
1) Odwzorowanie drogi przebytej przez jednostkę sprzętu
we wskazanym okresie w formie graficznej
2) Odtworzenie ruchu jednostek sprzętu we wskazanym okresie
3) Wyświetlenie położenia jednostki sprzętu na mapie cyfrowej
we wskazanym okresie
4) Generowanie raportów.
4.2. Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy dokumentów
i/lub informacji dotyczących wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.
4.3. Zamawiający uprawniony jest do wprowadzania zmian w wykazie miejsc
trudnodostępnych dotyczących ilości tych miejsc.

5. Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody;
Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia 20 tys.
złotych.

6. Doświadczenie - referencje;
Wykonawca musi wykazać, że:
6.1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie
wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę w zakresie wywozu
odpadów
od
właścicieli
nieruchomości
zamieszkałych
i
niezamieszkałych trudnodostępnych o wartości niemniejszej niż 50
tysięcy złotych brutto rocznie.
6.2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
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jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące
przed upływem terminu składania ofert.

7. Wadium;
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium
w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
8.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść przy zawarciu umowy należyte
zabezpieczenie jej wykonania w wysokości 8% .
8.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formie
przewidzianej w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8.3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty wykonania
umowy.
8.4. Kwota należytego zabezpieczenia umowy może zostać zaliczona na poczet
kar umownych lub wyrządzonych szkód z powodu wad wykonania dostawy,
jeśli zaistnieją przesłanki jej zatrzymania określone w umowie.

9. Przewidywane zamówienia;
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

10. Zamówienia częściowe;
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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11. Oferty wariantowe;
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny
niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

12. Kryteria;
W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
będzie kierował się niżej podanym kryterium i jego wagą:
12.1. Cena – waga kryterium 100%
1) Sposób oceny ofert w kryterium cena brutto zamówienia. Ofertom
zostaną przyznane punkty za kryterium proporcjonalnie, wg wzoru:
2) PC = CN/CR x 60 pkt.
PC – liczba punktów badanej oferty dla kryterium ceny brutto
zamówienia
CN – najniższa oferowana cena brutto zamówienia
CR – cena brutto zamówienia oferty rozpatrywanej

Załączniki;
Załącznik nr 1 – Wykaz nieruchomości trudnodostępnych na terenie
Polanów
Załącznik nr 2 – Harmonogram wywozu odpadów
Załącznik nr 3 – Protokół z wykonania usługi odbierania odpadów z miejsc
trudnodostępnych na terenie Gminy Polanów

Str. 12 z 5

Gminy

Rozdział III

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Komunalna 5,
tel. 94 348-44-44 , e-mail pgk@pgkkoszalin.pl zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym pn:
„Odbieranie odpadów z miejsc trudnodostępnych na terenie Gminy Polanów.”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale II ( załącznik nr A)
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

I. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
I.1.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia –

od dnia 01.04.2019 r.
do dnia 31.12.2020 r.

II. OFERTA
1.

Sposób przygotowania oferty.

1.1. Ofertę należy przygotować w języku polskim
1.2. Oferta winna być napisana w sposób czytelny.
1.3. Oferta winna być podpisana przez osobę do tego upoważnioną.
1.4. Oferta musi odpowiadać zasadom określonym w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych i spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Oferta powinna zawierać
2.1. Datę sporządzenia oferty.
2.2. Firmę (nazwę).
2.3. Numer telefonu, telefaksu.
2.4. REGON - numer.
2.5. NIP - numer.
2.6. Cenę za realizację zamówienia.
III. POSTĘPOWANIE
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1.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP - Zamawiający
przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP;
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej.
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie co najmniej jedną usługę
w zakresie wywozu odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
trudnodostępnych o wartości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych brutto rocznie.
Uwaga!
Nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych usług objętych odrębnymi umowami lub
zleceniami)
Sporządzić wykaz tych usług na druku stanowiącym załącznik „Wykaz wykonanych usług”
Rozdział V SIWZ tj. wykazać się należycie zrealizowanymi usługami.
Uwaga!
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do oceny spełniania każdego
warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca przeliczy po średnim kursie
waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

b) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
1. Minimum jednym pojazdem dostawczym o pojemności skrzyni ładunkowej minmum 4 m3
z napędem 4x4
2. minimum jednym ciągnikiem rolniczym z przyczepą.
3. Sprzęt wyposażony w gniazda zapalniczek 12V lub 24V w celu podłaczenia przenośnych
urządzen GPS przekazanych przez Zamawiającego.
c) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
Wykonawca winien posiadać - o ile przepisy prawa umożliwiają mu ich posiadanie wszelkie pozwolenia i zezwolenia potrzebne do wykonania usługi w tym;
13.Pozwolenie na transport
14.Zezwolenie na zbieranie odpadów.
15.Wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Polanów.
d) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
na sumę ubezpieczenia 20 tys. złotych.
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2.

Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2.1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 2.1
1.2. Instrukcji dla Wykonawców, w stosownych sytuacjach, może polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
wykazać 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.
2.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2.4. 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.
2.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
ustawy PZP oraz spełniania w zakresie jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w OŚWIADCZENIU, o którym mowa w punkcie 3.1. Instrukcji dla Wykonawców.
2.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ppkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
2.6.a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2.6.b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w ppkt 2.1.
3.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

3.1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie
sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Rozdziale V SIWZ.
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3.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym
niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów wymienionych
w punkcie 3.A. niniejszej SIWZ.
3.A. OŚWIADCZENIA LUB/I DOKUMENTY ŻĄDANE W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

wykonanej (zrealizowanej) co najmniej jedną usługę w zakresie wywozu
odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych trudnodostępnych
o wartości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych brutto rocznie.
2. Dowody określające, czy usługi wymienione przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane
należycie.
1. wykaz

Uwaga!
Dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz
którego
usługi
były
wykonywane,
a
jeżeli
z
uzasadnionej
przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy.

3. Wykaz potencjału technicznego ( jednostek transportowych ) wymienionych w punkcie III

1.2.b) ppkt. 1, 2, 3. Rozdział III SIWZ Instrukcja dla Wykonawców tj.
3.1.a) -pojazd dostawczy o pojemności skrzyni ładunkowej minimum 4 m3 z napędem 4x4,
3.1.b) .-ciągnik rolniczy z przyczepą

.3.1.c)-sprzęt wyposażony w gniazda zapalniczek 12V lub 24V w celu podłaczenia przenośnych
urządzen GPS przekazanych przez Zamawiającego.
4. Pozwolenie na transport
5. Zezwolenie na zbieranie odpadów
6. Wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Polanów.
7. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 20 tys.
złotych.
3.B. Wykaz oświadczeń i dokumentów żądanych w celu potwierdzenia braku
podstaw
wykluczenia
Wykonawcy
z
udziału
w
postępowaniu.

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
3.3.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
z powodu okoliczności, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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4.Wykonawcy zagraniczni składają oświadczenie sporządzone zgodnie ze wzorem
zawartym w Rozdziale V SIWZ.
8.

Forma składanych dokumentów:

a.

Oświadczenia, o których mowa w SIWZ składane są w oryginale.

b.

Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia o których mowa
w ppkt a.), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

c.

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.

d.

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

e.

W
przypadku
wskazania
przez
Wykonawcę
dostępności
oświadczeń
lub dokumentów, o których mowa w SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający
pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.

f.

Dokumenty
sporządzone
w
języku
wraz z tłumaczeniem na język polski.

g.

W przypadku, o którym mowa w ppkt e) Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę
i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

9.

obcym

muszą

być

składane

Wykonawcy występujący wspólnie.

a.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

b.

W przypadku, o którym mowa w pkt a) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do
reprezentowania
ich
w
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

c.

Wykonawcy występujący wspólnie przedstawiają Zamawiającemu
z którego wynika pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt b).

d.

Zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio
do wykonawców, o których mowa w ppkt a)

e.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują każdy z nich z
osobna spełnianie warunków określonych w pkt 1.2. Instrukcji dla Wykonawców.
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dokument,

f.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3.1. Instrukcji dla Wykonawców składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma
potwierdzać 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 do wykluczenia.

10. Podwykonawcy
a.

Zamawiający zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez Wykonawcę w punkcie 11 Formularza ofertowego - części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców.

b. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia
podwykonawcy, informację o tym punkcie należy pominąć lub oznaczyć „nie dotyczy”.
c.

Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu, o którym mowa w pkt 3.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

d. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt 2 niniejszej SIWZ, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
e.

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie
jego realizacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu
oświadczenie, o którym mowa w pkt 3.1. niniejszej SIWZ potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

f.

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
a.
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Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn.zm.), osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219
z późn.zm.).

b.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji
(pomimo takiego żądania) Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana do
Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu faksu lub komunikatu poczty
elektronicznej o dostarczeniu informacji.

c.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.

-Anna Pieńkowska , tel. 94/348-44-32 w godz. 8:00 - 13:00
pgk@pgkkoszalin.pl
lub anna.pienkowska@pgkkoszalin.pl
12. Wymagania dotyczące wadium
a.

Zamawiający
ustala
wadium
w
wysokości:
5.000,00
zł
Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą
i może być wniesione
w jednej lub kilku następujących formach:
a)

w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym,

b) gwarancjach bankowych,
c)

gwarancjach ubezpieczeniowych,

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2018 r. poz. 110).
b.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Nr rachunku: PKO BP SA 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726

c.

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego przy czym musi to nastąpić do terminu składania ofert. Kopię dowodu
dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.

d.

Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie
dokumenty należy złożyć w złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie, a kserokopię dołączyć do oferty.

e.

Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność
za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone
w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

f.

Dowód wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, należy złożyć wraz z
ofertą.
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Uwaga!
Zgodnie z przepisami PZP, w świetle art. 46 ust. 4a „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.” Ponieważ jest to nowa okoliczność skutkująca zatrzymaniem wadium
przez Zamawiającego – gwarant, udzielający wykonawcy gwarancji jest zobowiązany taką okoliczność w
wystawianym przez siebie dokumencie przewidzieć.

13. Termin związania ofertą
Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

14. Opis sposobu przygotowania oferty.
15.1.
Ofertę stanowi formularz ofertowy Rozdział I
15.2.

Ofertę może złożyć tylko podmiot do tego uprawniony.

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, Pełnomocnictwo
do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres winno być również złożone
wraz z ofertą i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kserokopii pełnomocnictwo
musi być poświadczone notarialnie.
3.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
5. Oferta winna być napisana czytelnie i trwale. Oferta wraz ze wszystkimi załączonymi
dokumentami powinna być zszyta, zbindowana itp.
6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub pełnomocnika.
7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez
osobę (osoby) podpisującą ofertę. Przy dokonanych zmianach należy także zapisać datę
ich naniesienia.
8. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ, a w szczególności „Formularz
ofertowy”, należy wypełnić ściśle wg wskazówek zawartych w SIWZ.
W przypadku gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, należy
wpisać „nie dotyczy”.
9. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ graficzny
muszą być zgodne z formularzami załączonymi do SIWZ.
10. Ofertę wraz ze wszystkimi załączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami należy
umieścić w kopercie oznaczonej:
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„PRZETARG NIEOGRANICZONY–„Odbieranie odpadów z miejsc trudnodostępnych
na terenie Gminy Polanów.” NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 12:30 dnia 25.03.2019 roku”
11. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa w Koszalinie, ul. Komunalna 5
w terminie do dnia: 25.03.2019 roku do godziny 12:15
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej
zostaną zwrócone oferentom
Miejsce i termin otwarcia ofert.
Zamawiający dokona otwarcia ofert w obecności wykonawców w dniu:
o godzinie 12:30 dnia 25.03.2019 roku” w sali konferencyjnej Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie, ul. Komunalna 5, budynek A sala
konferencyjna pokój nr 15
15. Tajemnica Przedsiębiorstwa
12.1)Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, a Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania
ofert w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom
postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
* Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako
całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom
zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
12.2) Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy), adresu, a także informacji dotyczących ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
12.3) W przypadku nie wykazania w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający odtajni informacje objęte „Tajemnicą przedsiębiorstwa”.
12.4) Jeżeli w ofercie i oświadczeniach lub dokumentach z nią złożonych zawarte są informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej
kopercie zatytułowanej jak w pkt 14 ppkt 10, z dodaniem słów „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

16. Opis sposobu obliczenia ceny
16.1.Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym
zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto w złotych polskich (PLN). Podstawa
prawna: art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
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16.2.Cena podana w ofercie będzie wiążąca, stała i niezmienna przez cały okres realizacji.
16.3.Wykonawca poda w formularzu ofertowym cenę ogółem za wykonanie przedmiotu
zamówienia i cenę za jeden miesiąc świadczenia usług.
16.4.W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Wykonawca zagraniczny), podaje on tylko cenę ofertową netto w
PLN. Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto złożonej przez Wykonawcę
zagranicznego, kwotę należnego podatku VAT obciążającego Zamawiającego z tytułu
realizacji umowy w wysokości wynikającej z polskich przepisów o podatku od towarów i
usług.
16.5.Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
wynikające wprost z zakresu realizacji zamówienia, jak również inne, a bez których nie
można wykonać zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które
mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
16.6.Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od
wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez
komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
16.7.Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2
Pzp spowoduje odrzucenie oferty.
16.8.Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór 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.
17.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował
się niżej podanym kryterium i jego wagą:
Cena – waga kryterium 100%
3) Sposób
oceny
ofert
w
kryterium
cena
brutto
zamówienia.
Ofertom zostaną przyznane punkty za kryterium proporcjonalnie, wg wzoru:
4) PC = CN/CR x 60 pkt.
PC – liczba punktów badanej oferty dla kryterium ceny brutto zamówienia
CN – najniższa oferowana cena brutto zamówienia
CR – cena brutto zamówienia oferty rozpatrywanej
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15. Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po zakończeniu
przetargu w celu zawarcia umowy.
Przed zawarciem umowy przewiduje się dopełnienia następujących formalności:
15.1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez ”konsorcjum wykonawców” –
Wykonawca złoży umowę regulującą współpracę członków konsorcjum.
15.2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 %
ceny ofertowej. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, przedłoży
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16.1. Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy (za termin wniesienia
zabezpieczenia - zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego).
16.2. Należyte zabezpieczenie wykonania umowy może być wniesione w jednej lub w kilku
następujących formach:


pieniądzu,



poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,



gwarancjach bankowych,



gwarancjach ubezpieczeniowych,



poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości

16.3. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto
Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Nr rachunku: PKO BP SA 79
1020 2791 0000 7402 0289 7726 z dopiskiem: „Odbieranie odpadów z miejsc
trudnodostępnych na terenie Gminy Polanów.”
16.4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka, o których mowa w pkt 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.
16.5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
16.6. Należyte zabezpieczenie wykonania umowy wniesione w innej formie niż pieniężna,
musi obejmować: dokładnie określony datą okres i kwotę do terminu wykonania
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przedmiotu umowy.
16.7. Tytułem należytego wykonania umowy zamawiający żąda zabezpieczenia
w wysokości 8 % ceny zamówienia oferty, która została wybrana jako
najkorzystniejsza.
17.
Ogólne warunki umowy
Zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy.
18.

Przewidywane zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej w formie:
19.1. odwołania wnoszonego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub
w postaci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu – wobec
czynności: określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego
z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu
przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 5 dni od dnia
przesłania informacji o czynności zamawiającego, stanowiącej podstawę odwołania.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ wnosi
się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
19.2. informowania o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.
19.3. skargi – na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do sądu okręgowego właściwego
dla siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.
Zasady wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy
Prawo Zamówień Publicznych od art. 179 do art. 198g.
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20.
KLAUZULA
INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA
DANYCH
OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Komunalna 5 , 75-724 Koszalin
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych przez Przedsiębiorstwo , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o
kontakt : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Komunalna 5 Koszalin bądź
drogą elektroniczną poprzez: daneosobowe@pgkkoszalin.pl. lub pisemnie na adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Komunalna 5 75-724 Koszalin.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je
pozyskaliśmy; dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą przechowywane
przez czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
______________________
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**
Wyjaśnienie:
prawo
do
ograniczenia
przetwarzania
nie
ma
zastosowania
w
odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej,
lub
z
uwagi
na
ważne
względy
interesu
publicznego
Unii
Europejskiej
lub państwa członkowskiego.
*
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BZP-3.271.1.26.2013.EF
Załącznik nr B
Rozdział IV

Umowa nr ……..…/2019
(Projekt Umowy)

Zawarta dnia ……...........................roku w Koszalinie;
Pomiędzy:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Z siedzibą w Koszalinie, ul. Komunalna 5,
Wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 45697,
posługująca się nr NIP 669-05-05-783, REGON 330253984, o kapitale zakładowym w
wysokości 6.332.000,00 złotych w całości wpłaconym,
Reprezentowanym przez:
1. Tomasz Uciński – Prezes Zarządu
2. Anabelle Marcińczak – Członek Zarządu
zwanym w treści Umowy Zamawiającym,
A
………………………………………………………………………………....,
Z siedzibą ………………………….
NIP ………………, REGON …………,
Reprezentowaną przy zawarciu niniejszej Umowy przez:
1. …………………
2. …………………
zwanym w treści Umowy Wykonawcą.
Niniejszą umowę zawarto na postawie oferty Wykonawcy i przeprowadzonych
negocjacji i na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Przedmiot i zakres umowy
§ 1.
Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca Wykonawcy świadczenie
usług w zakresie; „Odbieranie odpadów z miejsc trudnodostępnych na
terenie Gminy Polanów.”
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr A; „Opis
przedmiotu zamówienia.
Wykaz nieruchomości stanowi załącznik nr 1., do niniejszej umowy.
Harmonogram wywozu odpadów stanowi Załącznik nr 2.
Protokół z wykonania usługi odbierania odpadów z miejsc trudnodostępnych na
terenie Gminy Polanów stanowi Załącznik nr 3.
Odbiór odpadów obejmuje;
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4.1. Odpady komunalne zmieszane,
4.2. Odpady bio,
4.3. Odpady komunalne selektywne zbierane.
7. Transport zebranych odpadów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
lub dysponowania bazą magazynowo – przeładunkową, usytuowaną na terenie
Gminy Polanów spełniającej wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z
2013 r., poz. 122) urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów
komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania i posiadania
niezbędnych decyzji.
Obowiązki Wykonawcy
§2
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1. Odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie z ustalonym
harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym z zastrzeżeniem, że odbiór w/w
odpadów powinien odbywać się w godzinach 7.00 - 21.00.
2. Zorganizować
odbiór
odpadów
komunalnych
obejmujących
odpady
wielkogabarytowe bezpośrednio sprzed nieruchomości trudnodostępnych wg
częstotliwości określonej w harmonogramie.
3. Wykonawca dokonywać będzie wywozu odpadów znajdujących się w workach,
przekazując ilość worków nowych, równą ilości worków odebranych, chyba, że
właściciel nieruchomości bądź za pośrednictwem Zamawiającego zgłosi potrzebę
większej ilości worków.
4. Transport odpadów w szczelnie zawiązanych workach dla wszystkich odbieranych
frakcji (nie dotyczy gabarytów) w celu ograniczenia zanieczyszczenia środowiska
podczas przewozu odpadów do miejsca wyładunku.
5. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych trudnodostępnych
wskazanych przez Zamawiającego w worki w ciągu 7 dni od dnia podpisania
umowy.
6. Do każdorazowego wyposażenia nowo zgłaszanych przez Zamawiającego miejsc
gromadzenia
odpadów
(nieruchomości
zamieszkałe
i
nieruchomości
niezamieszkałe trudnodostępne) w niezbędne worki w terminie 7 dni roboczych
od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.
7. Worki Wykonawca otrzyma od Zamawiającego.
Strona 28 z 10

8. Wykonawca w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas segregacji
odpadów przez właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do powiadomienia
Zamawiającego o zaistniałym stanie faktycznym.
9. Wykonawca jest zobowiązany do porządkowania terenu zanieczyszczonego
odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi worków,
pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu.
10. Za szkody w majątku Zamawiającego oraz szkody spowodowane w trakcie
odbioru odpadów oraz inne zdarzenia podczas wykonywania usługi wobec osób
trzecich odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
11. Wykonawca zobowiązany jest do używania wyłącznie materiałów
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie usługi tj. zapewnienie
warunków bezpieczeństwa osób realizujących przedmiot umowy.
13. Realizacji reklamacji w ciągu 3 dni od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.
14. Zamawiający zastrzega prawo do zwiększenia zakresu obsługiwany
nieruchomości wymienionych w zalączniku nr 1, w ilości nie przekraczającej
dzięsięciu posesj. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysluguję dodadtkowe
wynagrodzenie.
Oświadczenia Wykonawcy
§3
Wykonawca oświadcza, że:
1. Dysponuje specjalistyczną wiedzą, doświadczeniem, środkami finansowymi
i technicznymi oraz potencjałem niezbędnym do świadczenia usług w okresie
realizacji całości przedmiotu Umowy oraz wszystkich obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy szczegółowo określonych w OPZ oraz oświadcza, że znany jest
mu cel Umowy, zakres rzeczowy, a ponadto zapoznał się ze wszelkimi
uwarunkowaniami formalno-prawnymi związanymi z realizacją umowy:
2. Posiada - o ile przepisy prawa umożliwiają mu ich posiadanie - wszelkie
pozwolenia i zezwolenia potrzebne do wykonania usługi w tym;
2.1. Pozwolenie na transport.
2.2. Zezwolenie na zbieranie odpadów.
2.3. Wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Polanów.
3. Posiada bazę magazynowo – przeładunkową, usytuowaną na terenie Gminy
Polanów spełniającej wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r.,
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4.
5.

6.

1.

2.

3.

poz. 122) urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed
ich transportem do miejsc przetwarzania i posiadania niezbędnych decyzji.
Przy realizacji Umowy zachowa najwyższą staranność wynikającą z zawodowego
charakteru wykonywanych usług;
Przed zawarciem Umowy uwzględnił wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na
należyte wykonanie przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysokości
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, a nadto oświadcza, że
zapoznał się ze wszystkimi dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego
oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego
Umowy i w całości je akceptuje.
Zgodnie z art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, zakres świadczenia
Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.
Zobowiązania Wykonawcy
§ 4.
Wykonawca zobowiązuje się:
1.1. Wykonać wszystkie obowiązki opisane w załączniku nr A (OPZ) do umowy.
1.2. Świadczyć
usługi
będące
przedmiotem
zamówienia
zgodnie
z
obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności,
1.3. Informować niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach
mogących mieć wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy,
skutkujących ryzykiem niedotrzymania przez niego terminów określonych w
ust. 1
1.4. Naprawić wszelkie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
Osobą/y uprawnioną/e do porozumiewania się z Zamawiającym w sprawie
wykonania zamówienia jest:
2.1. …………………..…………….…… (imię i nazwisko osoby uprawnionej).
2.2. ……………………..………….…… (imię i nazwisko osoby uprawnionej).
Wykonawca odbierał będzie korespondencję związaną z realizacją umowy pod;
adresem poczty elektronicznej ……………………. .

Zobowiązania Zamawiającego
§ 5.
1. Do obowiązków Zamawiającego należy zapłata wynagrodzenia należnego
Wykonawcy na zasadach określonych w dalszej części umowy.
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2. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu
informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania niniejszej
Umowy.
3. Zamawiający zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Wykonawcą w
zakresie realizacji niniejszej Umowy oraz do udzielania wszelkich informacji
niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług objętych niniejszą umową.
4. Ze strony Zamawiającego – osobą/y sprawującą/e nadzór nad wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz nad zgodnością przedmiotu zamówienia z § 1
umowy są;
4.1. …………………………………… (imię i nazwisko osoby uprawnionej).
4.2. …………………………………… (imię i nazwisko osoby uprawnionej).
5. Zamawiający odbierał będzie korespondencję związaną z realizacją umowy pod
adresem internetowym ………………… .

1.

2.

3.

4.

Wynagrodzenie wykonawcy
§ 6.
Za należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, w zakresie opisanym w
§ 1 ust. 1., Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie;
1.1. Cena całkowita netto za realizację całego zamówienia; ..................... zł.
(słownie:................................................................................................... zł.)
1.2. Cena całkowita netto za realizację całego zamówienia; ..................... zł.
(słownie:................................................................................................... zł.)
W tym;
1.3. Cena ryczałtowa netto za jeden miesiąc wykonywania usługi; ……..........
zł. (Słownie:........................................................................ zł.)
1.4. Cena ryczałtowa brutto za jeden miesiąc wykonywania usługi;
…………....... zł. (Słownie:........................................................................ zł.)
Ceny jednostkowe określone w formularzu ofertowym Wykonawcy, będące
podstawą rozliczenia, nie ulegną zmianie w trakcie trwania umowy; obejmują
one należność za wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do kompleksowej
realizacji przedmiotu umowy, do których zobowiązany jest Wykonawca.
Podstawą wystawienia faktury będzie stwierdzenie przez Zamawiającego
terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, dokonywane
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru.
Rozliczenie nastąpi w formie comiesięcznego wynagrodzenia, na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół bezusterkowego
odbioru usług.
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5. Podatek VAT w wysokości 8%.
6. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, po wykonaniu
przedmiotu umowy w danym miesiącu przelewem na rachunek bankowy w ciągu
………….. od dnia doręczenia mu faktury VAT.
7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Zamawiający zapłaci kwoty należne Wykonawcy wynikające z realizacji niniejszej
Umowy, w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy; Bank: …………………………………,
Nr rachunku:………………………………....
9. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez
Wykonawcę w języku polskim.
10. Faktura wystawiona nieprawidłowo lub bezpodstawnie zostanie zwrócona
Wykonawcy.
11. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu
Zamawiającego.
12. Wykonawca doręczy Zamawiającemu faktury VAT do 7-ego dnia każdego
miesiąca, za miesiąc poprzedni.
13. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osoby
trzecie wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu niniejszej
umowy.
14. Zmiana danych na potrzeby wystawiania faktur, niestanowiąca zmiany Strony
Umowy, nie stanowi zmiany Umowy.
Czas trwania umowy
§ 7.
Strony zawierają niniejszą umowę na okres; od dnia 01.04.2019 roku do dnia
31.12.2020 roku.
Kary umowne
§ 8.
1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonywania postanowień
niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający naliczy kary umowne. Kary
będą naliczane w przypadkach i wysokościach określonych w ust. 2.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary
umownej:
2.1. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy lub wypowiedzenia umowy w sytuacjach określonych
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w § 9 ust. 1 lub ust.2 umowy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia
brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
2.2. W wysokości 10,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za każdy dzień
opóźnienia w odebraniu odpadów z pojemnika i/lub worków na odpady
zmieszane, naruszający terminy ustalone w harmonogramie wywozu
odpadów komunalnych, liczonej jako iloczyn liczby nieopróżnionych
(nieodebranych) pojemników i worków z każdej nieruchomości
zamieszkałej oraz stawki kary umownej oraz liczby dni, o które usługa jest
opóźniona,
2.3. W wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdy dzień opóźnienia
w odebraniu odpadów zbieranych w sposób selektywny w workach dla
określonych frakcji, naruszający terminy ustalone w harmonogramie wywozu
odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, liczonej jako iloczyn
liczby nieodebranych worków z jednej nieruchomości zamieszkałej oraz
stawki kary umownej oraz liczby dni, o które usługa jest opóźniona,
2.4. W wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdy dzień opóźnienia
w dostarczeniu pojemnika na odpady zmieszane bądź selektywne i/lub
worków, liczonej jako iloczyn liczby niedostarczonych pojemników na odpady
zmieszane oraz stawki kary umownej oraz liczby dni, o które usługa jest
opóźniona,
3. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia przypadających mu kwot kar
umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
4. Suma kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto
określonego w § 6 ust.1 Umowy.
5. Zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wykluczają dochodzenia przez
Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość nałożonych kar.
Zabezpieczenie wykonania umowy
§ 9.
1. Wykonawca do dnia podpisania Umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy.
2. Kwota
zabezpieczenia
wynosi
……………………………
zł
(słownie:
………………………………) (8% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania
Zamawiającego wynikającego z umowy) i zostało ono wniesione w formie
..........................................................................................................................
3. Cel zabezpieczenia oraz zasady jego wnoszenia, przechowywania, zmiany formy
oraz zwrotu określają art. 147 – 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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Rozwiązanie umowy
§ 10.
Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku, gdy:
2.1. Wykonawca nie przystąpi do wykonani usług,
2.2. Gdy dalsza realizacja umowy stanie się niemożliwa z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy,
2.3. Gdy suma naliczonych kar umownych przekracza 30% wynagrodzenia brutto
określonego w § 6 ust.1 Umowy,
2.4. Gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerywa świadczenie usług
objętych przedmiotem umowy na czas trwający nieprzerwanie dłużej niż 7
dni.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał usługi nienależycie
Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca po uprzednim pisemnym
wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania umowy w wyznaczonym
w tym celu terminie.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić
bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Możliwości rozwiązania i odstąpienia od umowy przewidziane w ustępach
poprzedzających nie wykluczają możliwości odstąpienia od umowy w
przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Zmiana umowy
§ 11.
1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający
przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej
zmiany.
2. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.
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3. Zamawiający dopuszcza następujące możliwości zmiany niniejszej Umowy:
3.1. Zmiany osobowe:
3.2. Pozostałe zmiany:
1) Wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu
Umowy;
2) Przyczyny obiektywne, niezależne od woli stron, zmiana stanu prawnego
(w zakresie prawa krajowego lub lokalnego) lub zmiana stanu
faktycznego (np. wyroki sądów, orzeczenia administracji), które sprawią,
że wykonanie umowy w sposób w niej określony stanie się niemożliwe.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do
wyrażenia takiej zgody.
5. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych:
5.1. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną
Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,);
5.2. Zmiana osób upoważnionych przez Zamawiającego do uzgadniania
i przekazywania informacji z Wykonawcą, wymienionych w § 4 ust. 4.
5.3. Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów
między Stronami.
6. Zmiany mogą być zainicjowane przez Wykonawcę lub Zamawiającego poprzez
pisemne żądanie skierowane do drugiej strony. W żądaniu winna zostać
wskazana przyczyna zmian, a także szczegółowy zakres zmiany. Jeśli z wnioskiem
takim występuje Wykonawca winien on również zawrzeć w nim żądanie
dodatkowego wynagrodzenia (o ile takie żądanie wystąpi) z tego tytułu oraz
zobowiązany jest dołączyć szczegółową kalkulację podwyższenia wynagrodzenia.
7. Wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w przypadku, gdy w trakcie
obowiązywania niniejszej umowy dojdzie do zmian:
7.1. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej
stawki godzinowej ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
7.2. Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,
7.3. Stawki podatku od towarów i usług.
Reklamacje
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§ 12.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wypełnia
któregoś z obowiązków wskazanych w niniejszej umowie Wykonawca ma prawo
zgłoszenia reklamacji.
Podstawą do zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego jest również zgłoszenie
pisemne bądź telefoniczne Gminy Polanów w zakresie nie wywiązywania się przez
Wykonawca z obowiązującego harmonogramu wywozu odpadów.
Zgłoszenie reklamacji przez Zamawiającego może nastąpić w formie e-mail
i/lub pisemnej na wskazane przez Wykonawca adresy w § 5 pkt. 1 lub § 12 pkt. 1
lit. b).
Zamawiający ze zgłoszonej reklamacji przygotowuje notatkę służbową i
zobowiązuje się do przechowywania wszelkiej powstałej dokumentacji ze
zgłoszonych reklamacji.
Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacji
od Zamawiającego, do jej należytego wykonania.
Wykonawca może w ciągu 12 godzin zakwestionować reklamację.
W przypadku niezakwestionowania w tym czasie reklamacji, strony uznają, że
reklamacja jest zasadna.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego
o wykonaniu reklamacji.

Kontrola wykonania przedmiotu umowy
§ 13.
Upoważnione przez Zamawiającego osoby mają prawo kontroli poprawności
świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia przez Wykonawcę na każdym
etapie i w każdym czasie jej obowiązywania, w szczególności poprzez
..............................................................................................................................
Przepisy końcowe
§ 14
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w
szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
2. Wykonawca nie może przenosić na rzecz osób trzecich praw i obowiązków
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.
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3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony
danych osobowych (ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych –
Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.). W obowiązuje bezwzględny zakaz
wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego
rozpoznania warunków realizacji zamówienia, o którym mowa w niniejszej
umowie.
5. W przypadku ogłoszenia przez Wykonawcę upadłości, likwidacji, zawieszenia
działalności, wszczęcia postępowania układowego, w którym Wykonawca
uczestniczy, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego pisemnie o
zaistnieniu zdarzenia.
6. Wykonawca
niezwłocznie
zawiadomi
Wykonawcę
o
okolicznościach
utrudniających prawidłowe wykonanie usługi.
7. Strony oświadczają, że wszelką korespondencję kierować będą pod następujące
adresy:
7.1. Zamawiający; Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.
Komunalna 5, 75-724 Koszalin, e-mail: pgk@pgkkoszalin.pl
7.2. Wykonawca ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..……………….…
7.3. W przypadku zmiany adresów do korespondencji zawartych w ust. powyżej,
strona zmieniająca adres poinformuje pisemnie drugą stronę o zmianie
adresu pod rygorem uznania korespondencji za dostarczoną. Zmiana
adresu nie stanowi zmiany do niniejszej umowy i nie wymaga aneksu
8. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z nią będą
rozstrzygane przez sąd właściwy wg siedziby Zamawiającego.
9. Do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej
umowy jest Sąd Powszechny.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie w
szczególności przepisy:
10.1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016r. poz. 1987 t.j.),
10.2. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16,
poz. 93 ze zm.),
10.3. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),
10.4. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. z Prawo ochrony środowiska (DZ.U.z
2017r. poz. 519 z póź.zm.).
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11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
12. Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące załączniki:
12.1. Załącznik nr A – Opis przedmiotu zamówienia
12.2. Załącznik nr C – Formularz Ofertowy.
12.3. Załącznik nr 1 – Wykaz nieruchomości trudnodostępnych na terenie
Gminy Polanów
12.4. Załącznik nr 2 – Harmonogram wywozu odpadów
12.5. Załącznik nr 3 – Protokół z wykonania usługi odbierania odpadów z miejsc
trudnodostępnych na terenie Gminy Polanów.

Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik nr 3 do umowy

PROTOKÓŁ
z wykonania usługi odbierania odpadów z miejsc trudnodostępnych na terenie
Gminy Polanów
za miesiąc ……………………..

Sporządzony dnia ……………………. Przez Podwykonawcę zgodnie z § 4 ust. 3 pkt h
umowy z dnia ……………………….

Ilość odebranych odpadów w (szt. worków) okresie rozliczeniowym:
Lp.

Rodzaj worków

Ilość odebranych
odpadów [sztuk
worków]

1
2
3
4
5

Worek na odpady komunalne zmieszane
Worek na odpady ulegające biodegradacji
Worek na makulaturę
Worek na zmieszane odpady opakowaniowe
Worek na szkło

Stwierdzone przypadki braku segregacji odpadów zgodnie z wymogami Gminy
Polanów:
Lp.

Adres
nieruchomości

Rodzaj nieprawidłowości

1
2
3
4
5
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Data stwierdzonej
nieprawidłowości

Potwierdzam, iż usługa została zrealizowana zgodnie z postanowieniami SIWZ
Gminy Polanów, obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów oraz
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa miejscowego.
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Rozdział V

„Odbieranie odpadów z miejsc trudnodostępnych na terenie Gminy Polanów.”



Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz.1986 z późn.zm.)





Wykaz wykonanych usług
Wykaz potencjału technicznego
Treść zobowiązania podmiotu trzeciego
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Wykonawca:

......................................................................................................................................
(podać firmę/pełną nazwę i adres Wykonawcy
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG
oraz numer telefonu/faksu i adres e-mail)

reprezentowany przez:

…………………………………….......…………………….....………………
(podać imię i nazwisko oraz stanowisko/podstawę reprezentacji)

Wykonawca jest (zaznaczyć właściwe):
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwem: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małym przedsiębiorstwem: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnim przedsiębiorstwem: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionów EUR.
Żadne z wymienionych powyżej
OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1986 z późn.zm.) Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbieranie

odpadów z miejsc trudnodostępnych na terenie Gminy Polanów.” prowadzonego przez Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Koszalinie oświadczam, co następuje:
Informacja dotycząca Wykonawcy:
1. Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu określone
przez Zamawiającego w ....................................................................................................................................
wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu,
w której określono warunki udziału w postępowaniu

…………….……...., dnia ………….……. r.
………..

miejscowość
podpis

2. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
…………….……...., dnia ………….……. r.
……….

miejscowość
Podpis

3. 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 ustawy Pzp

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………........
…………….……...., dnia ………….……. r.
…………………….

miejscowość

podpis
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4. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP;
…………….……...., dnia ………….……. r.
miejscowość

……….
podpis

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innego podmiotu:
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:
................................................................................................……………………………………………….,
wskazać nazwę i adres podmiotu

w następującym zakresie:
…………………………….....................................................................................……………
określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu.

…………….……...., dnia ………….……. r.
……………………

miejscowość

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/firm i adres podmiotu

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……...., dnia ………….……. r.
…………

miejscowość

podpis

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na rzecz którego zasoby
powołuje się Wykonawca:
Oświadczam,
że
w
stosunku
do
następujących
podmiotów,
będących
podwykonawcami: …….......................................……………………………………………………..............
.....................
podać pełną nazwę/firm i adres podmiotu

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……...., dnia ………….……. r.
…………

miejscowość

podpis

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:
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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.
…………….……...., dnia ………….……. r.
…………….

miejscowość

podpis

PIECZĘĆ WYKONAWCY/WYKONAWCÓW

Wykaz wykonanych usług
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego:

„Odbieranie odpadów z miejsc trudnodostępnych na terenie Gminy Polanów.”

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Lp. Przedmiot
zamówienia

Całkowita
wartość

Termin realizacji

Strona 44 z 47

Nazwa odbiorcy

…………………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

PIECZĘĆ WYKONAWCY/WYKONAWCÓW

Wykaz potencjału technicznego (jednostek transportowych)
„Odbieranie odpadów z miejsc trudnodostępnych na terenie Gminy Polanów.”

Lp.

Marka pojazdu

Nr rejestracyjny

1.
2.
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Podstawa
dysponowania

3.

Oświadczam, że sprzęt wyposażony jest w gniazda zapalniczek 12V lub 24V
w celu podłaczenia przenośnych urządzen GPS przekazanych
przez Zamawiającego.

___________________________________
(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

* TREŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO:
powinna określać:
- kto jest podmiotem przyjmującym zasoby,
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- czy podmiot, na zdolności którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

........................................
(Miejscowość i data)
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
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Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..……………… będąc
upoważnionym(/mi) do reprezentowania:
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
…………………………….………………………………….…………………………………
……………..……
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
o ś w i a d c z a m(/y),
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
–Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm) odda Wykonawcy
…………………………………………………………………....……………………………
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)
do dyspozycji niezbędne zasoby
1
……………………………………………………………………………….
(zakres udostępnianych zasobów)
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.
……………………………………………………………………………………
(nazwa zamówienia publicznego)
przez ...................... okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.
Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to :
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że odpowiadam solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponoszę winy.
………………………………………………..
(miejsce i data złożenia oświadczenia)
………………….…………………..………………………
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu
oddającego do dyspozycji zasoby)

Strona 47 z 47

