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SPECYFIKACIA IsToTNYcH WARUNKÓW ZAMoWIENIA

,,odbiór, tľansport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomoścĺ zamieszkałych i niezamieszkałych na teľenie Gminy Stara Kornica"

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty okľeś}one w pľzepisach wydanych na podstawie arť
11 ust' 8 ustawy z dnia 29 sýcznia 20a4 ľ' - Prawo zamówień publicznych (Dz. U' z 2079 ľ. poz,

1,843 zezm.).



I. NAZWA oRAZ ADRES ZAMAWIAIĄCEGO:
Gmina Staľa Koľnica
Staľa Kornica L9L, 0B-2 0 5 Koľnica
tel. B3 358-78-22 fax 83 358-78-93
e-maĺ]: p ľzetaľgi@kol'n ica.org
adres stľony inteľnetowej l www.koľnica.oľg

tI. TRYB UDZIELENIA zAMÓWlENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pľowadzone jest w trybie przetaľgu
nĺeogl'aniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 l'' Pľawo zamówień publicznych

[Dz. U. z 201,9 r. poz. 1.843 ze zm.).

Rodzaj zamówienia: usługi

lll' oPIs PRZEDMtoTU ZAMÓWIENlA:
1. P ľzeclmiotem zamówienia j est wykonanie zadanta:

,,odbiór, transport i zagospodaľowanie odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stara Kornica''

2' Zakľes pľzedmiotu zamówienia obejmuje usługĺ oclbioľu, tľanspoľtrł i zagospodaľowania
odpadów komtłnalnych powstałych na teľenie Gminy Staľa Koľnĺca z nieľuchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych (m. in. btrdynki instytucji pub|icznych - szkoły, urzędy,
świetlice] z wyłączeniem nieľuchomości niezamieszkałyclr wykoľzystywanych na pľowadzenie
działď ności gosp odaľc zej oľ az cmentaľza p aľafial ne go'
3, Powieľzchnia Gminy Staľa Koľnica wynosĺ ]_]-9 kmz' W jej skład wchodzi 1B sołectw.
4.Liczba osób faktycznie zamĺeszkujących na teľenie gminy wynosi ok. 39BB.
5. Szacunkowa liczba tlieľuchomości zamieszkałych i niezamieszkałycłl na teľenie Gminy Staľa
Kot'nica wynosi t247, w ým szacowana liczba nieľuchonrości niezamieszkałyclr wynosĺ ok 25.

W tľakcie ľealizacji niniejszego zamówienia liczba mieszkańców oraZ nieľuchomości
zamieszkĄch i niezamieszkałych może zmienić się w gľanicach od + l- I0o/o'

6, Zanawiający szacuje, iż masa zmieszanych odpadów, objęta pľzedlniotowm zamőwieniem
będzie wynosić ok. L90 Mg.
Szacowana masa odpadów selektywnie zebľalrych będzie wynosić ok' 140 Mg
Szacunkowe ilości poszczególnych odpadów :

15 0 1, 02 - o pakowa niaztw or zyw sztu cz nych - 4 0 M g
1 5 0 1 0 4 -opakowan|azmetalĺ _3,ZMg
1' 5 o 1' o 7 -o p a ko wa niaz e szkł a -2 6,B M g
20 O 1,0 1 -papier ite ktura - 1,6,2 Mg
20 02 01 - odpady trlegające biodegradacji (biooclpady) _ I6,7Mg
20 oI99 - popiół _ 7B,2 Mg
20 03 07 - oclpady wielkogabarytowe - 2,22 Mg
16 01' 03 _ zużyte opony _ 1',2 Mg

Powyższe dane mają chaľakteľ poglądowy i zostały poclane w celu spoľząclzenia ofeľty.
Faktyczne ĺlości i ľodzaje odpadów mogą nie poklywać się z podanymi przez Zamawiającego
ilościami i ľodzajaml oclpadów. Z tytułu zwiększenia ilości bądź rodzajów wytwoľzonych
odpadów Zamawiający nie będzie ponosił doclatkowych kosztów.
Za kres rze czow zamówi enia
1' Systematyczny odbióľ i zagospoclaľowanie kazdej ilości oclpadów kotnunalnych zmieszanych
oľaZ oclpaclów selektywnie zebranych, pľzekazanych przez właścicieli nieľuchomości



Zamieszkałych i niezanrieszkałych (m. in. budynki instytucji prłblicznych - szkoły, uľzędy,
świetliceJ z wyłączeniem nieľlłchomoścĺ niezamieszkałych wykoľzystywanych na pľowadzenie
działalności gosp odaľczej o r az cmentarza p aľafialn e go.

2' Selektywne odbieľanie następujących fľakcji oclpaclów: papieľu i tektuľy, szkła, tworzyw
sztttcznych, metali, opakowań wielomatet'iałowycl'r, bioodpadów z gospodaľstw domowych,
bioodpadów Z gastľollomii i z taľgowisĘ odpaclów zielonych, zużytego spľzętu elektľycznego
ie]ektľonicZnego, odpadów wielkogabaľytowycłr, zuŻyých opon, odpadów bttdowlano-
ľemon tow1zch, pľzete ľminowanych leków oľaz p opiołu.
3. Zagospodaľowanie odpadów w instalacjach W celu uzyskania poziomów ľecyklingu,
pľzygotowania do ponownego użycia i oclzysku innymi metodami i ogľaniczenia masy odpadów
komtłnalnych uIegających biodegľaclacji przekazywanych clo składowania zgodnie z pľzepisami
ustawy o utľZymaniu czystości i poľządktt w gminach, pľzepisalni wykonawczymi do ustawy
oľaz ľegulaminem utľzymania czystości i poľządktł na teľenie Gminy Staľa Koľnica i ofertą
Wykonawcy.
4. Opróżnianie przez Wykonawcę pojemników znajclujących się w Punkcie Selektywtrego
Zbierania octpaclów Komułlalnych, tJ. pojemników na odpady: meble i inne odpady
wielkogabaľytowe, zużyý spľZęt elektľyczny ĺ elektľoniczny, ztlŻyte opony, bateľie
i akumulatory, pľZeteľmĺnowane leki i chemikalia oľaz bĺoodpady. Odbĺóľ odpadów z PSZOK
min. ľaz w miesiącu ltrb po napełnienilł pojemników/boksów.
Szacunkowe ilości poszczególnych odpadów:
_ Zĺlżyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - ok 3 Mg
- Przeterminowane leki i chemikalia - ok 0,5 Mg
- Baterie i akumulatory - O,5 Mg
- Zĺlżyte opony _ 4 Mg
- Meble i inne odpady wielkogabarytowe - 5 Mg
- octpady tłlegające biodegraclacji [bioodpady] _ 0,5 Mg
Powyższe dane mają chaľaktel' poglądowy i zostały podane w celu spoľządzenia ofeľty.

FakĘczne ilości i ľodzaje odpadów mogą lrie poklywać się z podanymi pľzez Zamawĺającego
ilościami odpadów. Z tytułtr zwiększenia ilości wytwoľzonych odpadów Zamawĺający nĺe bęclzie
ponosił dodatkowych kosztów.
5' opľóżniani e przez Wykonawcę pojemników zna;clujących się p|'zy pľzystankach
autobusowych na teľenie gmĺny Staľa Koľnica.
obowiązki Wykonawcy
1'' Wykonawca w ľamach wynagľodzenia Llmownego zobowiązany jest do zapewnienia
i wyposażania nieľuchomości, z któľych odbieľatle są odpady, w woľki na odpady zmieszane
wkoloľze Czarnym o pojemności 1'20 litľów z folii LDPE półprzezľoczyste1 o gľubości
zapewniaj ącej wytľzymałość worków.
2' Wykonawca w ľamach wynagľoclzenia umowtrego zobowíązany jest do zapewnienia
i wyposażania nieľuchomości z któľych odbieľane są odpacly komunalne gľomadzone w sposób
selektywny w woľki o pojelnności 120 litľów z folii LDPE półprzezroczystej o gľubości
zapewniającej wytľzymałość woľków, do każdego ľodzaju odpadlr selektywnie zbieľanego.
3. Wykorrawca po każdorazowytn odbioľze odpadów przekaże właścicielowi nieľuchomości
woľki w ilości odpowiadającej ilości odebľanych worków ltrb w ilości niezbędrrej właścicielowi
nieľttchomości' Woľki powinny być oznaczone infoľmacją o ľoclzaju gľomadzonych w Ilich
odpadów, nazw% aclľesem oľaz ntlmel'em telefonu Wykonawcy'
4. Pieľwszy zestaw woľków na wszystkie fľakcje oclpadów:
' papieľ i tektrłľa (koloľ niebieskĺ, napĺs,,PAPIER"J,
- tnetale, twoľzywa sztttczne i opakowania wielomateI'iałowe (koloľ żółty, napĺs ,,METALE I

TWORZYWA SZTUCZNE"],
- opakowaniaze szkła (koloľ zielorry, napis,,SZKŁo"J,
- bioodpady z gospodaľstw dotnowych (koloľ bĺ*ĄZow|, napis,,Bl0"],
- oclpady zmieszane fkoloľ Czafny, napis,,oDPADY ZMIESZANE"),
- odpady wielkogabal'ytowe [koloľ dowolnie rłybľany z wyjątkiem koloľów okľeślonyclr
p owyŻej, napis,,o D PADY Wl ELKoGABARYTO WE ").



Wykonawca musi clostarczyć najpóźniej W teľminie 5 dnĺ ocl daw zawan'cia umowy
na świadczenie usłtłg będących pľzedmiotem niniejszego postępowanĺa lub zgłoszenia
n ie ľttcho m o ścĺ do obsłtrgi p rzez Zamawiaj ą ce go'
5. Zamawia1ący wmaga, aby Wykonawca W tľakcie pierwszej dostawy woľków
na nieľuchomości przekazywał ľównież właścicielom nieľuchomości materiały informacyjne
i edukacyine dotyczące m.in. zasad selektywnej zbióľki odpadów oraz harmonogramy
odbioľu odpadów.
6. WykonaÝl/ca W ciągu 5 dni od daĘ zawal'cia umowy dostaľczy do Uľzędu Gminy w Staľej

Koľnicy 500 szL woľków. Woľki te będą wydawane mieszkańcom, któľym zabrakło woľków
ľozdanych.
7. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do Uľzędu Gminy w Staľej Koľnicy dodatkową
ilość worków w nieprzekraczalnym teľminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia pľZez
Zamawia1ącego. Worki te będą ľozpľowadzane wśľód mieszkańców, którym zabrakło woľków
wcześniej rozdanych'
B.Wykonawca zobowiązany będzie do zaofet'owania właścicielom nieruchomości pojemniki na

odpady komunďne. Wyposażenie nieruchomości W pojemnik następuje na podstawie
indywidualnej umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a właścicielem nieľuchomości.
Wykonawca dostaľczy pojemnik nie póŹniej niz w ternrĺnie 2 dnĺ od złożenia zapotľzebowania
przez właścicieIa.

Częstotliwośćorazsposób świadczenia usługi odbieľania odpadów komunalnych.
Harmonogram.
1. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił oclbieranie odpadów z częstotliwością okľeśloną
w uchwďe Rady Gminy w Staľej Koľnicy w spľawie szczegőłowego sposobu i zakľestt

śwĺadczenia usług w zakľesie odbieľania odpadów konrunalnych od właścicieli nieľuchomości
i zagospodaľowania ých odpadów, w zamian za tliszczoną przez właściciela nieľuchomości
opłatę za gospodaľowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Staľa Koľnica.
2' Wykonawca zobowiązany jest cĺo odbieľania bezpośľednio z teľenu nĺeľuchomości
zamieszkaĘch i nĺezamieszkałych [m. in. budynki insĘtucji publicznych - szkoły, uľzędy,
świetlice] następuj ące fľakc; e odpadów komr.tnalnych z częstotliwością:

1J odpady komunďne niesegľegowane (zmieszane) i bĺoodpady:
aJ w budynkach jednorodzinnych - 2 razy w miesiącu w okľesie od kwietnia

do paździeľnika, a w okľesie od listopada clo maľca raz na miesĺąc,
b) w budynkach wieloľodzinnych _ nie ľzadziej niż ĺ*az na tydzień w okl'esie

od kwietnia do paźdzíernika, a w okľesie od listopada do maľca nie rzadziej niż raz
na mlesIąc,

c) w nieruchomoścĺach niezamieszkałych - w okľesie od kwĺetrria do paŹdzieľnika
nie ľzadzie j niŻ ĺ-az na 2 tygodnie, a 'vV okľesie od listopada do maľca raz na miesiąc,
2 J odpady se gľegoWane twoľzyw sztucznych, opakowań wielomatet'iałowych
oľaz szkło:

a] w budynkach jednorodzinnych _ 1' ľaz w miesiącu,
b] w budynkach wielor'oclzinnych - 7 razW mlesląCu,
c) w nieľuchomoścĺach niezamieszkałych _ 1' raz w miesiącu,

3J oclpacly segregowane z metaltl oraz papieľ i tektuľa:
aJ w budynkach jednoľodzinnych _ L tazw mĺesiącu,
bJ w budyrrkach wieloľodzinnych _ I razw miesiąctt,
c) w nieľuchomościach niezamieszkaĘch _ 1' raz w miesiąctł,

4) zużyĘ spľZęt elektľyczny i elektl'orriczny, meble i inne odpady wielkogabaľytowe -
2 razy w ľoku,
5) odpady budowlane i rozbiórkowe - odbieľane będą w teľminach uzgodnionych
telefonicznĺe z odbioľcą odpaclów,
6J pozostałe selekýwnie zbieľane odpady komunalne przezwłaścicieli nieľttchomości,
t1. pľzeteľminowane leki i chenlikalia, zĺtżyte bateľie i akumulatoľy oľaz zużyte opony
należy ptzekazywać clo Punktu Selekýwnej Zbióľki odpadów.



6J Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady budowlane i ľozbioľkowe od właścicieli
nieľtłchomości. Odbiorem objęte są odpady pochoclzące z dľobnych ľobót pľowadzonych
we własnym zakresĺe ' niewymagających pozwolenia na bttdowę ani zgłoszenia zamiaľu
prowadzenia ľobót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek dostaľczyć w teľminie 48 godzin
od otľzymaniazg}oszenia pojemnik (konteneľ, worek typu ,,big-bag"J na pľzedmiotowe odpady
i odebrać je w teľminie ustalonym z właścicielem nieľuchotności. Szacunkowa ilość odpadów
budowlanych i ľozbióľkowych to ok 15 Mg'
Povĺyższe dane mają chaľakter poglądowy i zostaĘ podane w celu spoľządzenia ofeľý.
Faktyczne ilości odpadów mogą nie pokľywać się z podanymi przez Zamawia1ącego ilościami
odpadów. Z ýtułu zwiększenia ilości wytwoľzonych odpadów Zamawiający nie będzie ponosił
dodatkowych kosztów..
7) obowiązkiem Wykonawcy będzie ľównież pospľzątanie wokół pojemników, gdy za1dzie taka
potľzeba, między innymi poprzez zabl'anie dostawionych przy pojemnikach woľków
z niesegľegowanymi (zmieszanymiJ odpaclami konrunalnymi'
B) Wykonawca jest zobowiązany do poľządkowania teľenu zanieczyszczonego odpadami
pozostawionymi luzem koło pojemników lub wysypanymi z pľzepełnionych pojemników,
konteneľów, woľków, pojazclów w tľakcie ľealizacji usługĺ WyWoZu. obowiązek ten winien być
ľealizowany níezwłocznie p o op ľóznieniu p oj e m ników, konteneľów;
9J Wykonawcę obowiązu)e zakaz mieszania selektywnie zebľanych odpadów komunalnych
ze zmieszanymi odpaclami komunalnymi odebľanymĺ od właścicieli nieruchomości;
10] Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników
do gr'omadzenia odpadów komunalnych, należących do właścicieli nieľuchomości, powstałych
w wynĺku ľealizacji pľzedmiotu umo\My;
11) Wykonawca jest obowiązany naprawiać lub ponosić koszty napľaW (wg wyboľu
ZamawíającegoJ szkócl wyrządzoltych w majątku Gminy i osób tľzecich podczas wykonywania
usługi WywoZu odpadów komunalnych W Gmĺnie (uszkoclzenia chodników, punktów
składowania odpadów, ogrodzeń, wjazdów itp.];
12] Wykonawca jest zobowiązany do odbieľania odpadów komunalrrych:
a] w sposób ciągły, nie zakłócająCy spoczynku nocnego,
b) w teľminach wynikających z przýęĹego haľmonogľamu,
c) niezależnie od waľunków atmosfel'ycznych,
d) pojazdami pľzystosowanymi do odbieľania poszczególnych fľakcji odpadów w sposób
wykluczaj ący mieszanie odpadów,
13J odbiór odpadów komunďnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien
ľealizować w godzinach B.00 - 1B.00
L4) Zabrania się Wykonawcy łączenia tľasy pojazdu odbieľającego odpady komunalne z teľenu
gminy Staľa Koľnica z tl'asami odbioľu odpadów komunalnych w innych gminach.
15J Wykonawca zobowiązany jest do opľóżnĺania pojemników znajdujących się w Punkcie
Selekýwnego Zbieľania odpadów Komunalnych tj.: meble i inne odpady wielkogabaľytowe,
zużyĘ spľzęt elektľyczny i elektľoniczny, zużyte opony, bateľie i akumulatoľy,
pľzeteľminowane leki i chernikalia oľaz odpady zielone. Odbióľ odpadów z PSZOK L ľaz na 6
mles]ęCy.
16) Wykonawca zobowiązany jest do opľacowania haľmonogľamu odbieľania odpadów,
z uwzględnieniem poszczegőlrrych ľodzajów odpadóW oľaz wymagań określonych w Uchwale
Racly Gminy w Staľej Koľnicy, w szczegőlności bioľąc pod uwagę, iz odbióľ oclpadów nie może
następować w drri ustawowo wolne od pľacy.
17) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienĺa haľmonogl'amu Zalnawlającemtł w celu
zatwieľclzenia.
1BJ Haľmonogľam zbióľki odpaclów powiniell zostać opľacowany i pľzedłożony
ZamawiająCemll W teľminie 5 clni od drria podpisanla umowy.
19J Harmonogľam powinien być spoľządzony zgodnie z następującymi wyýcznymi:
aJ octbióľ odpadów znrieszanych powĺnien przypadać na ten sanl dzień Ęgoclnĺa;
bJ oclbióľ odpadów, któľe oclbieľane Są co najmnie j raz w miesiącu powinien zostać ustalony
w ten sam dzień miesiąca;



cJ haľmonogľam powinien być sfoľmlLłowany w sposób pľZejrzysLy, jasny pozwalający na
szybkie zoľientowanĺe się co do konkľetnych dat oclbieranĺa odpadów, jak też regtłlaľności
i powtaľzalności odbieľania odpadów poszczególnych rodzajów;
20] Wszelkie zmiany harmonogramu będą Wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca
będzie zobowiązany do dostarczenia zmienionych haľmonogramów clo każdej nieruchomości
objętej odbioľem odpadów komunalnych.
21] Harmonogľam powĺnien być opatľzony pieczęcią z nazwą fiľmy, adľesem i numeľem
telefontł na któľy na\eży zgłaszać pľzypadki nieodbieľania odpadów.
Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:
1] Wykonawca jest zobowiązany do ľealizacji ,,reklamacji'' (nieodebranie z nieľuchomości
odpadów zgodnie z haľmonogľamem, niepozostawieľtie woľków na oclpady itp'] w pľzeciągu 48
godzin od otrzymania zawiadomienia telefonicznie lub e-mailem od właściciela nieľuclromości
lub Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezĺvłocznie potwierdzić na e-mail
Zamawiaiącego lub telefonicznie.
2) Wykonawca okaże na żądanie Zamawiającego wszelkie dokumenty potwieľdzające
wykonanie p ľzedmiotu zamówienia'
3J Wykonawca jest zobowiązany do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych
iprzekazywania w uzasadnionych pľzypadkach dokumentacji pomiaľów Zamawiającemu
4J Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego pľoWadzenia iloścĺowej i jakoścĺowej ewidencji
odpadów zgodnie z pľzepisami ustawy o odpadach.
5] Wykonawca zobowiązany jest kontrolować ľealizowany przez właściciela
nieruchomości obowiązek w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
a w pľzypaclklr jego niedopełnienia, Wykonawca zobowiązany jest pľzyjąć odpady jako
zmieszane odpacly komunalne.
Wykonawca pľzed zakwďifikowaniem odpadów segľego\^/anych do zmieszanych w wypaclku
nĺedopełnienia przez właściciela nieľuchomości obowiązku w zakľesie selektywnego zbieranĺa
odpadów komunalnych, sporządza na tą okoliczność dokumentacię, która powinna
zawierać:
aJ adres nieruchomości, na któľej odpacly są gľomadzone w sposób niezgodny

z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i poľządku na teľenie gminy,
b] datę i godzinę ustalenia ww' Zdarzenia,
cJ notatkę sporządzoną pĺ-zez pracownika Wykonawcy, który stwieľdził fakt niezgodnego

postępowania z odpadami komunďnymi. Notatka powinna zaweľać dane pľacownika
Wykonawcy oraz powinna zostać przez niego poclpisana. W miaľę możliwości notatka powinna
zo stać p o dp is ana p r zez właś cicĺela nieľucho mo ści,

cl] dokumentację fotograficzną potwieľdzającą fakt, że odpady gľomadzone były w sposób
rriewłaściwy; zdjęcia lub filrn muszą zostać wykonane w taki sposób, aby nie btrdząc wąĘliwości
pozwalały na pľzypisanie pojemników lub woľków z odpadami do konkľetnej nieľttchomości.
Powyższą dokumentację Wykonawca W teľminie 2 dni ľoboczych pisemnie lub elektľonicznie
pľzekaże ZamawiająCemu. W pľzypadktl nieodebľania odpadőw z nĺeľuchomości w teľminie
pľzewidzianym W haľmonogl'amie odbioľu odpadów z powodu bľaku ich pľzygotowania
do odbioľtł i nie wystawienia pojemników z odpadamí przez właścicieli nieľuchomości ciężar
udowodnienia zaistnienia tego ýpu sytuacji spoczywa na Wykonawcy. Pľoceduľa postępowania
w tym pľzypadku została opisana w Szczegőłowym opisie przedmiotu zamówienia.
6) Wykonawca jest zobowiązany do bĺezącego pľzekazywania adľesów nieľuchomości,
na któľych zamieszkują mieszkańcy na któľych powstały oclpady konrunalne, a któľe nie są ujęte
w bazie danych pľowadzon ej przez Zamawiającego.
7] Wykorrawca zobowiązany jest do przekazywania odebľanych od właścicieli nieľuchomości
zmieszanych odpadów konlunalnych, pozostałości z soľtowania odpadów komunalnych
oľazoclpadów biodegľadowalnych do ľegionalnych instalacji pľzetwal'zania odpadów
kornunďnych wskazanych w ,,Wojewódzkim planie gospodaľki odpadami dla Mazotvsza na lata
201'2-2017 z uwzg|ędnieniem lat 20LB-2023" dla Regionu 0stľołęcko-Siedleckiego' W
pľzypadku bľaku wolnyclr nlocy pľZeľobowych RIPOK, oclpady mogą być kieľowane do
iłrstalacji, przetwarzającej clany rodza1odpadów pľzewidzianej do zastępczej obsługĺ ľegionu.



Kolejność kierowania stľumienia odpadów moze ulec tymczasowej zmianie, Ęlko w sytuacji
awaľii RIPOK lub innej sytuacji uniemozliwiającej pľzyjęcie odpaclów. W takim przypadku,
odpady powinny zostaćprzekazane do insta]ac;i wskazanej jako zastępcza na wypadek awarii,
zgoclnie z Uchwałą Sejmiku Wo;ewództwa Mazowieckiego w spľawie wykonania wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami.
B] Wykonawca jest zobowiązany do pľzekazywania selekýwnie zebľanych odpadów
komunalnych do irrstalacji odzysku i unĺeszkodliwiania odpadów zgodnie z hieľaľclrią
postępowania z oclpadami, o któľej mowa w art. 17 ustarły z dnía 14 gľudnia 2012 ľoku
o odpadach (Dz. U' z 201'9 ľ., poz' 21' z poźÍĺ. zm.] lub sanrodzie]nego Zagospodarowania zgodnie
z obowiązuj ącymĺ pľzepisami.
9] Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom
ľecyklingu i przygotowania do ponownego użycia następuiących frakcii odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzry sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i ľozbiórkowych w wysokości określonej w
pľzepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2076 r' w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych fľakcii odpadów komuna|nych (Dz. U. z 2016 r' poz. 2167).
10J Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany ograniczyć masę odpadów
komuna|nych ulegających biodegľaclac;i przekazywanych do składowania do wysokości
okľeślonej w pľzepisach rozpoľządzenia Mĺnistľa Śľodowiska z dnia 22 grudnia 201'7 r. w
spľawie poziomów ogľaniczenia masy odpadów komunďnych ulegających biodegľadacji
pl-Zekazywanych do składowania oľaz sposobtt obliczania poziomu ogt'aniczania masy tych
odpadów [Dz. U. z201'7 ľ. poz. 24L2),
11J Wykorrywanie pľzedmiottt zamówienia zgodnie z obowiązującymi pľzepisami pľawa:
ustawą Prawo ochrony śľodowiska (Dz.U' z 2079 r. poz. 672) oľaz ľozporządzeniem wydanym
napodstawie art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 13 wľześnia-J'996 ľ. o utľzymaniu czystościi poľządku
w gminach [Dz. U. z201'9 ľ. poz. 201'0)'
12) Prowadzenie dokumentac;i związanej z działalnością objętą zamówieniem zgodnie
zobowiąztłjącymi pľzepisami, w szczególności sporządzenĺe półľocznych spľawozdań
zawieľających:
- informacje o masie poszczegőlnych ľodzajów odebľanych odpadów komunalnych oľaz
sposobie ich zagospodaľowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do któľej zostały one
pľzekazane,
-informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegľadacji:

a) przekazanych do składowania na skłaclowisku odpadów,
b) niepľzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich

zagospodaľowania;
- liczbę właścicieli nieľuchomości, od których zostały odebľane oclpady komunalne;
- wskazanie właścicieli nieľrtchomości, ktőrzy zbieľają oclpady komunalne w sposób niezgodny
z ľegulaminem (w tynr nie zbierają selektywnie odpadówJ.
13] Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania odbioľrr i tľanspoľttr odpadów ľównież
w pľzypactkach, kiedy clojazd do nieruchomości zamieszkałej, punktów zbĺórki odpadów
komunalnych bęclzie utruclniony z powodu jakości dľóg pľowadzonych ľemontów czy złych
waľunków atmosferycznych - w takich pľzypadkach Wykorrawcy nie pľzysłLrgrrją ľoszczenia
z tytułu wzľostu kosztów ľeďizacji pľzedmiotu umoWy.
Wykonawca przedkł ada Zamawiaiącem u:

1] miesięczny ľapoľt ze wskazaniem ľodzaju i ilości odebľanych odpadów z teľenu
Gminy Staľa Kornica;

2) w uzasaclnionych wypadkach, na ządanie Zamawiającego, Wykonawca pľzedstawi
kopie clowodów dostaľczania odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwianią
tj. karĘ ewidencji odpadów ltrb kaľty pľzekazania odpadów.

Inne wymagania wobec Wykonawcy



1_. Wykonawca zobowíązany jest posiac1ać bazę magazyno\Mo - tľanspoľtową usytuowaną
nateľenie Gminy Stara Koľnicalub w odległości nie większejniż 60 krn od gľanicy Gminy Staľa
Koľnica, na teľenie, do któľego posiada tytuł pľawny'Baza magazyno\,vo - tľanspoľtowa nrltsi
spełniać następuj ące warunki:
1J teľen bazy magazynowo _ transpoľtowej musi być zabezpieczony w sposób uniemozliwiający
wstęp osobom nieupoważnionym orazzgodnie z obowiązującymi pľzepisami prawa,
2l rniejsce przeznaczone do paľkowania pojazclów musi być zabezpieczone przed emisją
zanie czy szczeń do gľuntu,
3] miejsce magazynowanĺa selektywnie zbieľanych
zabezpieczone przed emis;ą zanieczyszczeń do grtlntu
czyn n ików atmosferycznych,

oclpadów komunalnych musi być
oraz zabezpieczone przecl działaniem

4] teľen bazy musi być wyposażony w uľządzenia lub systemy zapewniająCe Zagospodarowanie
wód opadowych i ścieków pľzemysłowych, pochodzących z teľenu bazy zgodnie z wymogatni
okľeśIonymi pľzepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 l'' - Prawo wodne [Dz. U. z 201-8 r' poz,

2268),
5] baza magazynowo - tľanspoľtowa musi być wyposażona w miejsca pÍzeznaczone
do paľkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości
zatrudnionych osób, miejsce do magazynowania selekĘwnie zebľanych odpadów Z gl'upy
odpaclów konrttnalnych oraz legalizowaną samochodową wagę najazdową - W przypaclktt,
gdy na teľenie bazy następttje magazynowanie odpadów.
6J na teľeniebazy magazynowo _ tľanspoľtowej powinĺen znajdować się takze punkt bieżącej
konserwacji i napľaw pojazclów oľaz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te
nie są wykonywane p|zez ltpľawnione poclmioty zewnętľzne poza teľenembazy magazynowo -
tľanspoľtowej.
Część tľanspoľtowa oI-az część magazynowa bazy mogą znajdować się na odclzielnych terenach,
p ľzy j e dn o CZ esnym sp ełnie niu p owy ższy ch waľunków,
7] Wykonawca zobowiązany jest:
a] do posiadania co najmniej dwóch pojazclów pľzystosowanych clo odbieľania zmieszanych
odpadów komunalnych oľaz co najmniej dwóch pojazclów pľzystosowanych do oclbierania
selekýwnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden po1azd do odbieľania
odpadów bez funkcji kompaktującej;
b] trwale i czytelnie oznakować pojazdy, w wiclocznym mĺejscu, nazwą fiľmy oraz danymi
aclľesowymĺ i numerem telefontł podmiotl-l odbieľającego odpady komunalne;
cJ posiadać na tel'enie bazy magazynowo - tľanspoľtowej ul'ządzenia do selekĘWnego
gľomadzenia odpadów komlłľlallryclr przed ich tľanspoľtem do miejsc pľzetwaľzania
uľządzenia należy trtľzymywać we właściwym stanie technicznym i sanitarnym;
dJ zapewnić, aby pojazdy byĘ zarejestľowane i dopuszczone do ľrłchu oľaz posiadały aktl-ralne
baclania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ľuchu zgodnie z pľzepisami o ľuchu
dľogowym;
eJ wydostaniem się na zewnątľz odpadÓw, poclczas ich magazynowania, pľzeładunku, a także
tľanspoľtu;
0 podclawać pojazdy i uľządzenia myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwaľanttljącą
zapewnienie im właściwego stantl sanĺtaľnego, nie ľzadziej niż ľaZ na miesiąc, a w okresĺe
letninl nĺe ľzadzie j ľiż raz na 2 Ęgodnie - Wykonawca winien posiadać aktualne dokuntenty
potwierclzaj ące wykonanie czynności;
g] na koniec każclego dnĺa ľoboczego opl'őżrriać pojazdy z odpadów i paľkować wyłączrlie
na teľenie bazy nagazynowo - tľanspoľtowej;
h) zapewnić, aby konstľukcja pojazdów zabezpieczała pľzed ľozwiewałlienr i ľozpylaniem
pľzewozonych odpadów oľaz minilnalizowała oddziaływanie czynników atmosfeľycznych
na odpacly;
i] wyposażyć pojazcly .ýV narzędzia lub ttrządzenia unlozliwiające spľzątanie teľenu
po opľóżnienitl pojenrników;
jJ clopuszcza się wyposażenie pojazdów w uľządzenĺe clo wazenia odpadów kotnunalnycłl;



BJ Dane pochodzące z systemu monitoľingu i systemu czujników powinny być pľzechowywane
w siedzibie podmiotu odbieľającego odpady komunďne od właścicieli nieruchomości pľzez
okľes tľwania zamówienia' Wykonawca powinien posiadać odpowiedni pľogram tłmożlĺwiający
odczyt, pľezentację oľaZ weľyfikację pľzechowywanych danych. Dane powinny być
udostępnianie na każde żądanie Zamawiającego.
9J Wykonawca zobowiązany będzie do koľzystania z pľogľamu informaýcznego służącego
do zat'ządzania systemem gospodaľki odpadami komunalnynri, kompatybilny
Z oprogramowaniem Zamawiającego - Wĺndows 7 Home Premium, Pľocesoľ Intel@ Core-'
13-2720 CPU @ 3.30 GHz, Pamięć RAM 4 GB, Typ systemu 64bitowy
10J Wykonawca zobowiązany jest clo ľealizacji przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej
staľanności zgodnie z pľzepisami prawa w szczególności:

o ustawy z dnia ]'3 wľześnia 1'996 ľoku o utľzymaniu czystoścĺ i poľządku w gminach
(Dz. U. z20L9 ľ. poz. 2010J wrazZ pľzepisami wykonawczymi;

e ustawy z dnia L4 gľudnia 201'2 r' o odpadach (Dz.U. z 20L9 r., poz, 701' ze zm.)

wi' aZ Z p ľzep isami wykonawczymi;
ustawy z dnia 27 kwietnĺa 2001' r. Prawo oclrľony środowiska (Dz.U. z 20t9 r' poz' t396
ze zm') wr az Z p ľzep isami wykonawczym i;

ustawy z dnia 29 lipca 2005 ľ. o zużyým sprzęcie elektľycznym i elektľonicznym
(Dz.U. z 201.9 r., poz. 1895 ze zm.);

o tłstawy z dnia 24 kwietnia 2009 ľ. o bateľiach i akumulatoľach (Dz.U. z 20L9 7"', poz.

521,);
. Wojewódzkiego planu gospodaľki odpadami ďa Mazowsza na lata 201'2-201'7

z uwzględnieniem lat 201'8-2023 (uchwała Nľ 65/1'5 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 6 lipca 20L5 r.);

r Regtłlaminu utľzymania czystości i poľządku na teľenie gminy Staľa Koľnica.
Podwykonawstwo
1'.Zamawiający żąda wskazania pI_zez Wykonawcę w ofeľcie części zamówienĺa, któľej
wykonanie p owieľzy p odwykonawcom.
2. Wykonawca dopuszcza l-ea]izację zamówienia pľzez podwykonawcę na waľunkach i w
zakresie uzgodnionym pomiędzy Zamawíającym a Wykonawcą okľeślonym W Załączniku nr 7
do SIWZ.
Grupa kapitałowa
1-. Zgodnie zarĹ 24 ust. 11 ustawy Wykonawca, w teľminie 3 dni ocl dnia pľzekazania infoľmacji,
o któľej mowa w aľt. 51 ust. ]_ą aľt. 57 ust. ]- Iub aľt. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stľonie
inteľnetowej informacji, o któľej mowa W art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu
ośwĺadczenie o pľzynależności lub bľaku pl'zyna|eżności do tej sanlej gľupy kapĺtałowej, o któl'ej
mowa w ust. 1 pkt 23 (Załącznik nr 4 do SIWZJ. Wľaz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może pľzedstawić dowody, żepowiązallia z innym Wykonawcą nie pľowadzą do zakłócenĺa
konkuľencji w postępowaniu o udzielelrie zamówtelrta.
2' Jeże|i Wykonawca nie złożył oświadczenią o któľym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,
oświadczeń lub dokumentów potwieľdzających okoliczlrości, o któľych mowa w aľt. 25 ust' ].

ustawy, Iub innych dokumentów niezbędnych clo pľZepl'owadzenia postępowanią oświadczenia
Iub dokumenty są niekompletne, zawieľają błędy lub budzą wskazane ptzez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, ltzttpełnienia lub popľawienĺa ltłb do
udzĺelania wyjaśnień w teľminie przez sĺebie wskazanym, chyba Że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub popľawienia lub udzielenia wyjaśnień ofeľta Wykonawcy podlega odľzuceniu
ďbo konieczne byłoby unĺeważnienie postępowanla

lV. WsPoLNY sŁoWNlK ZAMÓWIEŃ (cPV)
Nomenklatura CPV:
90500000-2 - usługi zv,łlązane z odpadami
90511000-2 - usługi wywozu odpadów
90512000-9 - usługi transportu odpadów



90513100-7 - usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000-3 - usługi recyklingu odpadów

V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Teľmin ľealizacji pľzedmiotu zamówienia: od 01.01 '2o2o r' do 37'72.20?0 r.

VI' opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofeľt częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VII. opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oľaz minimalne warunki, iakimi
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

VII l. Zamówienia uzupełniaiące

1'. Zamawiający pľzewĺduje udzielenia zamówień, o któľych mowa w aľt. 67 ust. 1' pkt 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2' Zamawiający zastľzega sobie prawo do ttdzielenia zamówienia polegająCego na powtóľzeniu
podobnych usług clo zamówienia poclstawowego i jest zgodne z jego pľzedmiotem, o których
mowa w aľt' 67 lrst. L pkt 6 ustawy Pľawo zamőwień publicznych. Zamówienia polegać będą
na powtóľzeniu podobnych usług zamówienia podstawowego i będą zgodne z pľzedmiotem
zamówienia podstawowego, a ich waľtość nie pľzekľoczy 20o/o waľtości zamówienia
podstawowego.
3. Zamőwienia te obejmują odbióľ i tľanspoľt odpadów komunalnych z teľenu gminy Stara
Koľnica.

IX. oPIs WARUNKÓW UDZIAŁU W PoSTĘPoWANIU oRAZ oŚWlADCzEN|A
DoKUM ENTY PoTWl ERDZAIĄCE s PEŁNIE NIE TYCH WARUNKÓW.

opis waľunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonyĺvania oceny
spełniania tych warunków.
1. o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, któľzy spełniają waľunki
określone w aľt. 22 ust.1 Ustawy Pzp'
2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania waľunków określonych w aľt. 22 ustawy został
okľeśIony w ust' 3 niniejszego paľagľafu.
3. o udzielenie zamówlenia mogą ubiegać się Wykonawcy, któľzy spełniają warunki doýczące:
1) posiadania upľawnień do wykonywanĺa określonej działalności lub czynności, jezeli pľzepisy
pľawa nakłaclają obowiązek ich posĺadania;
a) Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualny wpis do ľejestru działalrroścl ľegtrlowanej
pľowadzonego przez Wójta Gminy Staľa Koľnica zgodnie z aĺ-t' 7 Ustar,łłĺ z dnia 1_3 gľudnia 1996
ľ. o utľzymaniu czystości i poľządku w gminach (Dz. U' z 201'9 r. poz' 2010).
bJ Wykonawca zobowiązany jest posiadać zezwolenie na tľanspoľt odpaclów wydane w opaľcĺu
o doýchczas obowiązl"ljące p l'zepisy.
c) Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną Llmowę na odbióľ lub zapewnienĺe odbioľu
odpadów komunalnyclr niesegľegowanych oraz zgodę na przyjęcie odpadów segregowanych
pľzez podmioĘ zajmtrjące się wykoľzystaniem bądŹ przetwan'zaniem sttľowców wtóľnycłr.
4. 0 trdzielenie zamówienia nrogą ubiegać się Wykonawcy,ktol'zy spełniają warunki doýczące
posiadania wieclzy i dośwĺadczenia:
1] Wykonawca wykaże, Że w okľesie ostatnich tľzech lat przed upływem teľminu składanĺa
oŕeľt, a jezeli okľes pľowadzenia działalności jest kľótszy - W tym okľesie, wykonał
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[a w pľzypadku świadczeń okľesowych lub ciągłych ľównież wykonuje) usłrłgę/i w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania waľunklł wiedzy i doświadczenia'
PľZeZ usługę w zakľesie niezbędnym do wykazania spełniania waľunku wiedzy i doświadczenia
należy rozumieć co najmniej jedną usługę któľej pľzedmiotem był oclbiór i transpoľt odpadów
komunalnychpľzez okľes minimunr 12 miesięcy ołącznej masie nie nlniejszejniż 300 Mg
2J Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
aJ Wykonawca wykaże, ĺż posiada:
a'a) co najmniej dwa pojazdy pľzystosowane do odbieľania zmieszanych odpadów
komunalnych,
a.bJ co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbieľania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych,
a.c] co najmniej jeden pojazd do odbieľania odpaclów bez ftrnkcji kompaktującej;
Wszystkie wykazane pojazcly muszą być wyposażone w system monitoľingu bazujący na
systemie pozycjonowania satelitarnego, tłmożliwiający tľwałe zapisywanie, pľzeclrowywanie
i odczytywanie danych o położenitt pojazdtł i miejscach postoju oraz system czujników
zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weľyfikację tych danych;
5. Wykonawca może polegać na wĺedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienĺa lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
nĺezależnie od chaľakteľLł pľawnego łączących go z ninri stosułlków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do ľealizacji zamówienia, w szczególności pľzedstawiając W tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
koľzystania z nich pľzy wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 9 do SIWZ).
6. Wykonawca potwieľdzi spełnienie waľunków wymaganych okľeślonycłr w ust. 3 niniejszego
paľagľafu ośwĺadczeniami i dokumentami określonymi w Rozdziale X.

7. Potwĺerdzenie spełniania pľzez Wykonawcę waľunków, o których mowa w aľt. 22 usĹ L

ustawTz Pzp nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę doktłmentów i oświadczeń',
wymienionych w Rozdziale X niniejszego aľýktrłu i oparte będzie na zasadzie TAK/NIE (spełnia

/nie spełnĺa].

X. |NFoRMACIĘ o ośWIADCZENIACH I DoKUMENTACH, |AKIE MAIĄ DosTARcZYĆ
WYKoNAWCY W cEtU PoTWlERDZENlA SPEŁNIENlA WARUNKÓW UDZlAŁU
W PosTĘPoWANIU.

1. Do oferty Wykonawca dołącza:
1.1. Aktualne na dzień składania ofeľt w postępowaniu oświadczenie w zakľesie wskazanym
przez zamawiającego W ogłoszeniu o zamówierriu lub w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia tj. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art' 25a ust. 1 tłstawy z
dnia 29 stycznia 2004 l'' Pľawo zamówień publicznych, dotyczące pľzesłanek wykluczenia
z postępowania [załącznik nr 2 do stWZJ i oświadczenie wykonawcy składane
na podstawie art. 25a ust' 1 ustawy z dnia 29 s\lcznía2004l'' Pľawo zamówień publicznych,
dotyczące spełnienia waľunków udziału w postępowaniu (załączniknr 3 do slWZJ;
I.2. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówĺenie przez wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w pkt ]..]., składa kaŻdy z wykonawców wspólrrie tłbiegających się o

zamówienie. oświadczenie to ma potwiet'dzać spełnianie warttnków ttclzĺału w postępowaniu
oľaz bľak podstaw wyklLrczenia w zakl'esie, w któľym kazdy z wykonawców wykazuje
spełnianie waľunków ttdziałtł w postępowaniu oľaz brak podstaw wykllłczenia.
1.3' Wykonawca, któľy powołuje się na zasoby innych podmiotów dołącza zobowiązanie innych
poclmiotów clo ocldania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potľzeby ľealizacji
zamówienia, jeże|idoĘczy (zobowIązanie tych podmiotów winno byćzłoŻone w oľyginaleJ.
1.4. Wykorrawca, któľy powołuje się na zasoby innych podrrriotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich poclstaw wykluczenia oľaz spełnienia - w zakľesie, w jakim powołuje się
naich zasoby - waľunków ttclziału w postępowanĺu zamieszcza infoľmacje o ých poclmiotach
w oświadczeniach, o któľym nlowa w pkt 1''7 doĘczące Ęch podmiotów.
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1.5. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załączľlik nr 1 do SIWZ, zawieľający,
w szczegőlności cenę ofeľtową orazWkaz dotyczący podwykonawców [aľt. 36b ust. 1_],

1.6. Zobowiązanie innych podmiotów do oddanĺa Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potľzeby ľealizacji zatnówienią jeżeli doýczy (zobowiązanie ých podmiotów
winno byćzłożone w oľyginale)'

2. Wykonalvca, w teľminie 3 dni od zamieszczenia na stľonie inteľnetowei informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacia z otwarcia ofert), przekazuje ZamawiająCemu
oświadczenie o pľzynalezności lub braku przyna|eżności do tej samej gľupy kapitałowej, o któľej
mowa w ust. 1 pkt 23 t): (załącznik nľ 4 do SIWZJ. Wľaz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie pľowadzą do
zakłócenia kotrkuľencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Złożenie dokumentów na wezwanie Zamawiaiącego:
1'' Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, któľego ofeľta została
najv'ĺyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym teľminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lttb doktrmentów potwierdzających okoliczności, o któľych mowa w art. 25 ust. 1 tj.:

3'1' na spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
3'1'.1'' Do załącznika nr 3 do SIWZ zŁożonego rłpľzeclnio- oświadczenia o spełnianiu
waľunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a] aktuďny wpis do ľejestľu clziałalľlości ľegltlowanej pľowadzonego przez Wójta Gminy Staľa
Koľnica zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 13 gľudlria 1'996 l'' o utľzymaniu czystości i porządku
w gminach [Dz. U. z 201,9 r., poz. 201,0);
b) zezwolenie na tľalrspoľt oclpadów wydane w opaľciu o dotychczas obowiązujące pľzepisy;
c) ważną umowę na odbióľ lub zapewnienie odbioľu odpadów komunalnych niesegľegowanych
oraz zgodę na przyjęcie odpadów segregowanych przez podmioty zajmujące się
wykoľzystaniem b ąd ź pľzetw arzan i e m suľo wcó w wtó ľ nych
3'1''2' Załączniknr 5 do sIwZ - oświadczenie WYKAZ USŁUG wrazzzałącznikami.
Wykonawcawykaże, że w okľesie ostatnich tľzech lat pľzed upływem teľminu składania ofeľt,
ajeże|i okl'es pľowadzenia działalrrości jest krótszy - w tym okľesie, wykonał [a w przypadku
świadczeń okresowych lub cĺągłych ľówniez] wykonuje usługę/i w zakľesie niezbędnym
do wykazania spełniania waľunku wiedzy i doświadczenia. Pľzez usługę w zakľesie niezbędnym
do wykazania spełniania waľunktl wiedzy i doświadczenía na\eży rozumieć co najmniej jeclną

usługę któľej pľzedmiotem był odbióľ i tľanspoľt odpaclów komunalny ch pľzez okľes minimum
12 rniesĺęcy o łącznej masie nie mniejszej niŻ 300 Mg. Wykonawca Za:ŁąCZy dokumenty (np.

opinie i ľefeľencjeJ potwieľdzające, że wykazane usługi zostaĘ wTĺkonane (lrrb są rvykonywaneJ
należycie.
3'L'3' Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie WYKAZ PO|AZD0W, Wykonawca wykaże,
iż posiada:
a.aJ co najmniej dwa pojazdy pľzystosowane clo odbieľania zmieszatrych odpadów
komunalnych,
a'b] co najmniej dwa pojazdy pl'zystosowane do odbieľania selektywnie zebľanych odpadów
komunalnych,
a.c) co najmniej jeden pojazd clo oclbierania odpadów bez firrrkcji kompaktu;ącej.
3'2 na łrrak podstaw wykluczenia:
3'2'L aktualny odpis z właściwego reiestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, 1eżelĺ oclľębne pľzepisy wymagają wpisu do ľejestľu
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospoclaľczej, wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy
pľzed upływern teľminu składania ofert, a w stostłnku do osób fizycznych oświadczenie
w zakľesie art'24 tłst. 1 pkt. 2 ustawy.
3.z.2' aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika uľzędu skaľbowego
potwieľdzająCego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaśwíadczenia,
że uzyskał pľawem pľzewidziane zwolnienie, odľoczenie lttb ľozłożenie na raĘ zalegJych
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płatności lub wstľzymanie w całości wykonania clecyzji właściwego oľganu wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upýwem terminu składanĺa ofeľt,
3.2.3' aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwieľdzające odpowiednio, że Wykonawca
nie zalega z opłacanienr składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne ltłb potwieľdzenie,
żeuzyskał przewidziane pľawem zwolnienie, odľoczenie lub ľozłożenie na ľaty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji łvłaściwego oľganu, wystawĺone nie
wcześniej niz 3 miesiące przed upĘwem terminu składania ofert,
3.2.4. aktua|ną informacię z Kraiowego Reiestru Karnego w zakl'esie okreśIonym w aľt. 24
ust. 1 punkĘ 4 - B Ustavĺy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy pľzed upływem
teľminu składania ofeľt,
3'2.5' aktualną informację z Kraiowego Rejestru Karnego w zakľesie określonym w art' 24
ust. 1 pkt. 13 i ].4 Ustawy - PODMIOTY ZBIOROWE, wystawioną nĺe wcześniej niż 6 miesięcy
przed upýwern teľmintł składania ofeľt.
Jeże|i, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na teľytoľittm Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o któľych mowa w aľt, 24 ust. 1 pkt 13_1'4 ustawy, nrają miejsce zamieszkania poza
teľytoľium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego oľganu sądowego ďbo administľacyjnego miejsca zamieszkania dotyczące
niekaľalności ých osób w zakľesie okľeślonym w aľt. 24ust' 1pkt 13-14 ustawy, wystawione
nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem teľmĺnu składania ofert, z Ęm że w pľzypaclku
gdy W miejscu zamieszkania ých osób nie rłryclaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je
dokumentem zawieľającym oświadczenie złożone pľzed notaľiuszem, właściwym oľganem
sądowym, adminĺstľacýnym ďbo oľganem samoľZądu zawodowego lub gospodaľczego miejsca
zamieszkania ých osób.
3.3 Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy pzp, pľzedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenĘ
wymienione w pkt 3.2.

4. Ponadto Wykonawca złoży:
+'1'' pełnomocnictwo do ľeprezentowania wykonawcy W niniejszym postępowaniu
oľaz do podpisanĺa umowy (o ile nie wynika z dokumentów ľejestľacyjnych); pełnomocnictwo
musi być podpisane pÍZeZ osoby upľawnione do ľeprezentowania wykonawcy [podpisy
i pieczęcie oľyginalneJ lub mieć postać aktu notaľĺalnego, albo notaľialnie potwierdzonej kopii
oľaz posiadać teľmin ważności, z któľego wynika, że jest obowiązujące dla niniejszego
postępowania.
4.2. opłaconą polisę, a W pľZypadku jej bľaku inny dokument potwieľdzający, że rvykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzia]ności cywĺlrrej w zakľesie pľowadzonej dzĺałalności związanej
z pľzedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż B0 000'00 PLN (lub ľównowaľtość tej
kwoty, według śľedniego kuľsu NBP z dnia 01.1]-.201'9 ľ')
4'3'Załącznik nr 7 do S|WZ - infoľmacja o zakresie zamówienia, któľy Wykonawcazamieľza
powieľzyć podwykonawcom [Wykoriawca wTlkonujący zamőwienie wyłącznie siłami własnymi
nie dołącza clo oferťy niniejszego foľmularza].
4'+' Zaleca się dołączenie clo oferĘ Wykonawcy spoľządzonego pľzez Wykonawcę
szczegőłowego zestawienia (spisu) wszystkich oświadczeń i dokumentów składanych do
Zamawiającego.

2. lnformacie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, da l ej zwani,,konsorcj um''.
1. W pľzypadku gdy ofertę składa konsot'cjum:
1] do ofeľty należy dołączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do l'epľezentowania
wykonawców występujących wspólrrie w postępowaniu o udzielenie zanrówienia
albo ľepľezentowania W postępowanilt ĺ do zawarcia tlmowy W spl'awie zamówienia
plrblicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać Z Llmowy lub z inne; czynności
pľawnej, mieć foľmę pisemną. Fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do
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ofeľty dokumentów - Pełnomocnictwo musi być załączone w oľyginale i podpisane przez
uprawnionych w świetle dokumentów ľejestľacyjnych pľzeclstawicieli wykonawców lub mieć
postać aktu notarialnego ďbo notarialnie potwĺeľdzonej kopii. Wszelka koľespondencja
prowadzona będzie z Pełnomocnikiem Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub
dokument, z któľego wynika ww. pełnomocnictwo: poświadczone Za zgodność z oľyginałem
kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę. Konsoľcjum dołącza ww' pełnomocnictwo lub
poświadczoną za zgođność z oľyginałem kopię urnowy ľegtrlującej współpracę konsoľcjum, z
któľej wynika ustanowione pełnomocnictwo.
2J Foľmulaľz ofeľty podpisuje pełnomocnik lub Wszyscy członkowie konsoľcjum. Na pieľwszej
stľonie foľmulaľza ofeľty nileży wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum.
3) Załącznik nľ 4 do SIWZ - podpisuje pełnomocnĺk konsoľcjum lub wszyscy członkowie
konsoľcjtłm.
4) Załącznik nr 5 do SIWZ - podpisuje pełnomocnik konsoľcjum lub Wszyscy członkowie
konsoľcjum.
Ilość usług wykazana we wspólnym foľmulaľztł dla całego konsoľcjum, sumuje się dla
wszystkich członków konsoľcjum ' Załącznlki, W ým ľefeľencje, opinie ĺtp.
poświadcza/podpisuje zazgodność z oryginałem pełnomocnik lub wszyscy członkowie
konsoľcjum.
5) Załącznik nľ 6 do SIWZ - podpisuje pełnonrocnik konsoľcjum lub wszyscy członkowie
konsorcjum.
Uprawnienia, kwalifikacje, cloświadczenie wTĺkazane we wspólnym foľmulaľzu dla całego
konsoľcjum, sumują się dla wszystkich członków konsorcjum'ZałącznĹki poświadcza/podpisuje
zazgodność z oľyginałem pełnomocnĺk lub wszyscy członkowie konsoľcjum.
6) Załącznik nľ 2 clo SIWZ - podpistrje pełnomocnik lub WSZyscy członkowle konsoľcjum.
Załącznlki do Załącznika nľ 2 clo SIWZ obowiązują każdego z członków konsoľcjum oddzielnĺe'
Każdy z członków konsoľcjum musi złożyć komplet .vqyże) wymienionych załączników
doZałącznika nľ 2 do SIWZ, podpisanych przez pełnomocnika konsoľcjum lub wszystkich
członków konsoľcjum,
7J opłacona polisa, a w przypadku je; bľaku inny cĺokument potwierdzający, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakľesie pľowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia - poświadcza/podpisuje za zgodnośćz oryginałem pełnomocnik Iub
Wszyscy członkowie konsoľcjum. Wymagana kwota ubezpieczenia sumuje sĺę dla wszystkich
członków konsorcjum.
B)Załączníki nľ 4 i 7 do SIWZ - podpisuje pełnomocnik ltlb wszyscy członkowie konsorcjum'
9) Inne nie wymienione dokumenĘ, oświadczetlia i foľnrulaľze podpisuje [lub parafujeJ
pełnomocnik konsoľcjum lub wsZyscy członkowie konsoľcjum i dotyczą one całego konsorcjum.
o gólne waľunki składania of ert przez konsorci a.

1. Wykonawcy występująCy wspólnĺe ponoszą soliclaľną odpowĺedzialność za nĺewykonanie
Iub nienalezyte wykonanie zamówienia.
2' ofertazłożonaprzez konsoľcjum musi spełniać następujące dodatkowe wymogi:
1') należy załączyć pełnomocnictwo dla repľezentowania konsoľcjum, zgodnie z nĺnie;szym
aľýkułem.
2) ofeľta podpisana pľzez pełnomocnika lnusi być pľawnie wiążąca, łącznie i z osobna
dla wszystkich p o dmiotów składaj ących o fe ľtę;
3J pełnomocnik bęclzie upoważniony do zaciągania zobowiązail w imienitt i na rzecz każdego
i wszystkich podmĺotów składających wspólną ofeľtę;
4) ľea|izacja całoścĺ kontľaktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez
p ełnomocnika ľep ľezentlł; ącego p odmioý występuj ące wspólnie;
5J wszystkie podmioty składające wspólną oíeľtę będą odpowiedzialne na zasadacłr okľeślonyclr
w Kodeksie cywilnym;
6] spełniać wszystkie wymagania odnośnie upľawnień do uczestnictwa w pľzetaľgtł;
7) zawierać wszystkie infoľmacje dla kazdego z podmiotów oľaz dla konsoľcjum, zgodnĺe
ze Specyfikacją.
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3. Wykonawcy zagľanicmi.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamĺeszkania poza teľytoľĺum Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast clokunrentów, o których mowa w powyższym aľtyktr]e, składa dokument
lub dokumený wystawione w kľaju, w któľym ma siedzĺbę lub miejsce zamieszkania
potwieľdzaj ące odpowiednio, że :

1) nie otwaľto jego likwĺdacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie zďega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
ďbo ze uzyskał pľzewidziane pľawem zwolnienie, odľoczenie lub ľozłożenĺe na ľaý zaległych
płatności lub wstľzymanie w całości decyzji właścĺwego oľganu,
3J nie oľZeCZono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. Jeże|i Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytoľium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumenttł, o któľym mowa W aľt. 3.2.1. składa zaświadczenie właściwego
organu sądowego lub administľacyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, któľej
clokumený dosczą, w zakresĺe okľeślonym w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy.
3. Dokumenty, o któľych mowa w ust. 1 pkt 1' i 3 oraz ust' 2, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem teľmintt składania ofeľt. Dokument, o któľym mowa
w ttst. 1' pkt2, powinien być wystawiony nie wcześnĺej niż 3 miesiące pľzed upływem teľminu
składania ofeľt.
4' leżeli w mĺejscu zamieszkania osoby llłb w kraju, w któľym wykonawca rna siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o któľych mowa w ust. 1 niniejszego
paragľafu, zastęprł1e się je clokumentenr zawieľającym oświadczenie złożone pľzed notaľiuszem,
właściwym oľganem sądowym, administľacyjnym albo oľganem samoľZądu zawodowego lub
gospoclarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kľaju, w któľym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
5. W pľzypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego pľZeZ Wykonawcę mającego
siedzĺbę lub miejsce zamieszkania poza teľytoľium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może
zwľócić się do właściwych oľganów miejsca zamieszkania osoby ltłb kľaju, w któľym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zatnieszkanią z wnioskiem o rtclzielenie niezbędnych
i n fo ľ m a cj i d oĘ czący ch p ľ z e dło ż o n e go d o ku me ntu.
Foľma dokumentów.
I' Dokumený są skłaclane w formie oľyginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oľyginałem pľZez Wykonawcę,zzastľzeżeniem pełnomocnictw okľeślonych w niniejszej SIWZ,
któľych treść i forma mLłsZą być zgodne z odpowiednĺmi zapisami niniejszego aľtyktłłu.
2' Zamawia1ący moze żądać pľzeclstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
cĺokumentu wyłącznie wtedy gdy złożona kopia clokumentu jest nieczytelna lub btłdzi
wątpliwości co do jej pľawclziwości.
3. Dokumenty spoľządzone w języku obcym są skłaclane wľaz Z tłumaczeniem na język polski.

XI INFoRMACJE o sPosoBIE PoRoZUMIEWANIA slĘ ZAMAWIA|ĄCEGo
Z WYKoNAWCAMI oRAZ PRZEKAZYWANIA ośWnDcZEŃ l DoKUMENToW

Forma porozumiewania się.
1'. W postępowaniach o udzielenie zamówienia, oświadczenią wnĺoski, zawiadomienia
oľaz infoľmacjeZamawiający i wykotrawcy pľzekaztrją faksem lttb e-mailem.
2' leżeli zamawiający lub wykonawca pľzekazują oświadczenią wnioski, zawiadomienia oľaz
ilrfoľnracje faksem ]ub e-nraileln, każcla ze stľon na żądanie dľugiej niezwłoczllie potwieľdza fakt
ich otľzymania.
3. Zgoclrrie z art' 38 ust. 1 wykonawca może zwrőcić się do zalnawiającego o wyjaśnienie tľeści
specyfikacji istotnych waľunków zamówienia, pod waľunkiem, że wniosek o wyjaśnienie tľeści
specyfikacji istotnych waľunków zamówienia wpłynął clo zamawiającego nie później niż do
koťrca dnia, w któľym trpływa połowa Wznaczonego teľminu składania ofeľt, zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie późnĺe1 niż na 2 dni przed upływem teľminu
składania ofeľt.
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4. osoby ttpľawnione do poľozumiewania się z wykonawcami:
lľena Maciejuk - 83 3 58 78 22 wew.26 _ w spľawach pľoceduľalnych,
Sylwia Hryciuk _ 83 35B 7B 22 wew. 6 - w spľawach pľzeclnliotu zamówienia
5. Adľes, na któľy należy pľzesyłać koľespondenC]ę:

Urząd Gminy w Starej Kornicy
Stara Kornica 191
0B-205 Kornica

fax.: B3 358 78 93
e-mail : przetargi@kornica.org

XII' WYMAGANlA DoTYCZĄCE WADlUM.
1'.Zamawíający nie Wymaga wniesienia wadium

Xltl.TERMIN ZWIĄZANlA oFERTĄ
1. Termin związania ofeľtą wynosi 30 dni.
2' Biegteľminu zwíązanía ofeľtą ľozpoczyna się wraz z upływem teľminu składania ofeľt.

XIV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Przygotowanie ofert
1' Ofeľta (Formulaľz oferý _ Załącznlk nr ]_ do SIWZ], wraz Z załączonymi dokumentami,
oświadczeniami itd. mtlsi być spoľząclzona z zachowaniem foľmy pisernnej, czytelnie, w języktł
polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieľalnym atľamentem oraz podpisana
pľzez osobę/osoby upowaznione do reprezentowania wykonawcy.
Zamawiający dopttszcza możliwość użycia zwľotów obcojęzycznych w ofeľcie, o ile są nazwami
własnymi lub nie posiadają powszechnie używanego odpowiednika w języku polskĺm.
2' Jeżeli z załączonych dokumentów, okľeślających sposób ľepľezentowanĺa wykonawcy wynika,
ze do ľeprezentowania wykonawcy, konieczne są podpisy łącznie dwóch lub więcej osób, brak
jednego zých podpisów spowodlrje odrzucenie ofeľty.
3' Jezeli w niniejszej SIWZ zamíeszczony został zapis o koniecznościzłożenia podpisu [paraý)
pľZez osoby upoważnione do ľepľezentowania wykonawcy, należy składać podpisy zgodnie z
zapisem ust. 2, w sposób umożliwia;ący idelltyfikac;ę podpisttjącego np. pieczęcie imienne'
4' Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofeľtę' W pľzypadktł złożenia większej liczby,
wszystkie ofeľty tego wykonawcy zostaną odľzttcone.
5. Ofeľtę należy sporządzić zgodnie z foľmulaľzami zamieszczonymi w ľozdziale II Specyfikacji,
stosując się do wymagań okľeślonych w Specyfikac;l.
6. Do foľmulaľza ofeľý należy załączyĆ wszystkie oświadczenia oraz dokumenĘ Wymagane
postanowieniamĺ Specyfikacji - w ĺoľmie określonej w Specyfikacji.
7.W przypaclku, gdy wykonawca do ofeľty załączy kopię jakiegoś dokttmentu, ostatnia zapisana
stl'ona tej kopii musi być potwierdzona (podpisana) ,,za zgodność z orygĺnałem" przez osoby
ttpoważnione do ľeprezentowania wykonawcy, zgodnie z zapisami ust. 2 i 3 niniejszego
paľagľafu, w sposób trmożliwiający identyfikację podpisującego, np. pieczęć ĺmienna.
Pełnomocnictwa należy załączyć do ofeľty wyłącznie w foľmie okľeślonej w aľt. 4 niniejszej
SIWZ.
B.Załączona kopia clokumentu powinna być czytel'na.
Zamawiający może zażądaĆ pľzedstawienĺa oľyginału lub notaľialnie poświadczonej kopii
dokumentu wtecly, gdy złożolla przez wTĺkonawcę kopia dokumentu jest nieczyte]na lub budzi
wątpliwości co do jej pľawdziwości.
9' Zaleca się' aby wszystkie stľorry/kaľtki ofeľty byĘ paľafowane pľZez osoby upoważnione
do ľepľezentowania wykonawcy,
I0' Zaleca się, aby kazda kaľtka oferty była ponumeľowana z zachowaniern ciągłości
trumeľacji. W załączlliku nľ B do SIWZ - Spis dokumentów (załączników do oferty),
należy wpisać wÍaz ze wszystkimi załącznikami zawaľtość ofeľty z poclaniem ilości kartek'
11. Wszelkie popľawki lub zmiany dokonane w ofeľcie wrazZe wszystkimi załącznikanri muszą
być datowane i paľafowane (paľafa obligatoľýrral pľzez osoby upoważnione do
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reprezentowania Wykonawcy, Zgodnie Z zapisami ust. 2 i 3 niniejszego paľagrafu w sposób
umożliwiający idenĘtikację podpisującego, np. pieczęć imienna.
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z pľzygotowaniem i złożeniem ofeľt
n iezależnie od wyniku postępowania.
1'3'Za]eca się, aby ofeľta była tľwale zespolona (zszyta lub zbindowana].
14. Infoľmacje stanowiące tajemnicę pľzedsiębioľstwa wykonawcy, w rozumieniu pľzepisów
ozwalczaniu nieuczciwej konkur'encji, nie będą ujawniane innym uczestnikom postępowania,
jezeli wykonawca, nie później niż w teľminie składania ofeľt zastľzeże, że nie mogą one być
udostępniane - art. B usL 3 Ustawy. Wykonawca nĺe może zasĹrzec infoľmacji, o któľych mowa
w aľt. 86 ust. 4 Ustawy.
15. Wykonawca powinĺen zamieścić w ofeľcie [na odľębnej stľonie] zapis informu;ący,
które z załączonyclr dokrrmentów, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
postępowania.

XV. oPIs KRYTERIÓW l sPosÓB ocENY oFERT.
Kryteľium wyboru ofert oraz jego waga.
L. Za na1korzystniejszą zostanie uznana ofeľta, któľa trzyska najvvyższą liczbę punktów
obliczonych w oparciu o ustalone kľyteľia pľzedstawĺone W tabeli:

2. ofeľta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otľzyma maksymalnąliczbę punktów'
PozostaĘm wykonawcom, wypełniającym wymagania kľyteľialne przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza (propoľcjonalnie mniejsza) Iiczba punktów. Wynik będzie tľaktowany
jako waľtość punktowa ofeľý.

3' Zamawiający dla potľzeb oceny ofeľty, któľej wybóľ pľowadziłby do powstanĺa obowiązku
podatkowego clla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towaľów i usług w
zakľesie doýczącym wewnątľz wspólnotowego nabycia towaľów, doliczy cĺo pI'zedstawionej w
niej ceny nďezny podatek ocl towarów i usług zgodnie z obowiązĺljącymi w pľzedmiocie
zamówienia przepisam i p l'awa,

4. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

cena
c = najniższa cena/cena badanej oĺeľty x 60

c - liczba punktów w kľyteľium

częstotli wość wywoztr odpa dów wi elkoga bary towych
cw = 0 pkt - wywóz2 tazy w ľoku (nie mniej niż L raz na 6 nriesięcyJ

KRYTERIUM WAGA

Cena

C zęstotli wość odbieľan ia zużytego sp ľzętu
elektľycznego i elektľonicznego, mebli i
innych odpadów wielko gabalytowych,

zuŻyý ch op on, bateľii, p ľzete rminowanych
leków i chemikaliów

Teľmin płatności faktuľ

60 pkt

20 pkt

20 pkt
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CW = 20 pkt - wywóz 4 razy w ľoku
cw - liczba punktów w kľyteľium częstotliwość wywoztł odpadów wielkogabaľytowych,
zużyých opon, batet'ii, pľzeteľminowanych leków i chemikalii

termin płatności faktur
tp = 0 pkt - teľmin płatności do 7 dni
tP = 10 pkt - teľmin płatności wynosi od B do 20 dni
tP = 20 pkt - termĺn płatności wynosi od 21 do 30 dni
tp - Iiczba punktów w kryteľittm termin płatności faktury

co=c+cw+tp
co - Cena ofeľty

5. ofeľta, któľa pľzedstawia najkorzystniejszy bilans (nraksymalna liczba pľZyznanych punktów
w oparciu o ustalone kľyteľia) zostanie Llznana za najkorzystniejszą, pozostałe ofeľĘ zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanĺe
powieľzona wykonawcy, któľego ofeľta rłzyska na)vĺyższą ilość punktów,
6. W toku oceny ofeľt zamawiający może ŻądaĆ. od wykonawcy pisemnych wyjaśnień
doý czący ch tľeści złożonej ofeľty.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cena oferĘ musi zawieľać należny podatek VAT. Ceną oferý jest cena bľutto zawaľta
w Foľmulaľzu ofeľý za1'Mgodpadów faktycznie odebľanych i pľzetľanspoľtowanyclr.
2. Wykonawca zobligowany jest do pełnej kalkulacji ceny uwzględniając ilości odpadów, któľe
mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu względem lat ttbiegłych.
3. Podstawę ustalenia wynagľodzenia za odbióľ i tľanspoľt odpadów komttnalnyclr od
właścicieli nieľuchomości z teľenu gminy Stara Kornica będzie stanowić iloczyn ilości
odebranych i pľzetľansportowanych odpadów do instalacji komunalnej oraz stawka za 1

Mg odpadóĺv komuna|nych wskazana w ofercie Wykonawcy - zgodnie Z art,6f ust. 3 i 4
znowelizowanej ustawy o utľzymaniu czystości i poľządku w gminach [Dz. U. z 201'9 poz'I579)
obliczona w ten sposób cetla stanowić będzie wynagľodzenie Wykonawcy Z tytułu wykonanĺa
Llmowy. Wynagľodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawĺe ceny jednostkowej za L Mg
odpadów odebľanych i pl'zetľanspoľtowanych do wskazanej przez Zamawiającego instalacji
komunalnej.
4' obliczona W ten sposób cena ofeľty stanowić będzie wynagľodzenĺe Wykonawcy.
Wynagľodzenie Wykonawcy będzie wynagľodzeniem kosztoľysorym Za faktycznie odebrane
ĺ pľzetľanspoľtowane odpady.
5. Jezeli złożono ofet'tę, któľej wybóľ pľowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z pľzepisami o podatku od towaľów i usłtłg Zamawiający w celu oceny
takiej ofeľý clolicza do pľzeclstawionej w niej ceny poclatek ocl towaľów i usłtrg, któľy miałby
obowiązek rozIiczyć zgoclnie z ými pľzepisami. Wykonawca, składając ofeľtę, informuje
Zamawia)ąCego) CZy wybóľ oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowĺązku
podatkowego, wskazując nazwę (ľodzaj) towartt lub usługi, któľych dostawa ltłb świadczenie
bęclzie pľowadzić clo jego powstania, oraz wskazując iclr wartość bez kwoty podatku
foświadczenie zawaľte w Foľmulaľztl ofeľtowym- załącznik nľ 1 do SIWZJ.
6' Cena oferĘ musi zawierać wszystkie pľzewidywane koszty kompletnego wykonania
zamówietria i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oľaz obejmować wszelkie
koszý, jakie poniesie Wykonawcaz tytllłu należytej orazzgodnej z obowiąztłjącynri pľzepisami
ľealizacj i p ľzedmiotu zamówienia.
7 ' Wykonawca składa ofeľtę, prawiclłowo wypełniając Foľmulaľz ofeľty. Do oceny ofeľt
Zamawiający pľzyjmie cenę brutto z foľmularza ofeľty.
B. Cenę oferty okľeśloną w foľmularzu ofeľty należy zaokľąglić do dwóch miejsc po pľzeclnku.
9. Wszelkie ceny, podane w ofeľcie muszą być wyľażone w złoých polskĺch.
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10. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą clokonywane będą w
złotych polskich.

xvt. MIEJSCE oRAZ TERMIN SKŁADANlA l oTWARCIA oFERT
Informacie o sposobie składania ofert.
1. Składanie ofeľt:
1) opakowanĺe oferL.
ofeľĘ należy składać w niepľzejľzyste1i szczelnie zamkniętej kopeľcie lub innym opakowaniu.
Nalezy stosować;edną kopeľtę lub opakowanie.
Na kopercĺe lub opakowaniu nalezy umieścić aclľes (oznakowanieJ weclług poniższego WZoru:
2) Miejsce i teľmin składania ofert pisemnych
a] ofeľtę w zamkniętej kopercie/opakowanitt, spoľządzoną zgodnie ze Specyfikacją, należy
składać w siedzibie pľowadzącego postępowanie - w Ul'zędzie Gminy w Staľej Koľnicy, Staľa
Koľnica L91',08-205 Koľnicą nie późniei niż do dnia 07.01 '2o2o ľ. do godziny 12'00
b] W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofeľtę koľzystając z usług pocztowych, za teľmin
złożenia ofeľý Zamawia)ąCy uznawać będzĺe datę i godzinę wpłynięcia ofeľĘ do Sekľetaľĺatu
Uľzędu Gminy. UWAGA: Zamawiający nie będzie honoľował daty stempla pocztowego.
c] Wykonawca otľzyma pisemne potwieľdzenie złożenĺa oferty wraz z numeľelll, jakim została
ona oznakowana.
Zamawiający: Gmina Staľa Koľnica
Stara Koľnica L9L,0B-205 Koľnica
OFERTA w p ľzetaľgu n ieogran i czony m

Nr 8U2.277.8.2079
,,odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gmĺny Stara Kornica"
2.otwaľcie ofert
1) otwaľcie ofeľt nastąpi w siedzibie Zamawiającego - W Uľzędzie Gminy Staľa Koľnica w Sali
Konfeľencyjnej Uľzędrł w dniu 07.o']''202or. o godz. L2.I5
3. Zasady korekty omyłek.
7.ZamawiająCy popľawia w ofeľcie:
i.J oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji ľachunkowych dokonanych
popľawek.
3) ĺnne omyłkĺ polegające na nĺezgodności ofeľty Ze specyfikacją istotnych waľunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w tľeści ofeľty - niezwłoczlrie zawiadamiając o rym
Wykonawcę, któľe go o feľta została p op ľawiona.
2' Zamawiający odľzuca ofeľtę, jeżelí wykonawca w teľminie 3 dni od dnia cloręczenia
zawiadomienia nie zgodził się napoprawienie omyłki, o której mowa w ttst. 1pkt3 niniejszego
paľagľafu.

xVII. ZABEZPIECZ EN l E NALEŻYTEGo WYKo NANIA UMoWY.
1'. Zamawiający będzie żądać ocl Wykonawcy, któľego oferta zostanie wybľana jako
najkorzystnie)sza, wniesĺenia pľzed podpisaniem LlmoWy zabezpieczenia nalezytego wykonania
LłmoWT/ w wysokości 5 o/o szacunkowego Wynagľodzenia brutto Wykonawcy za caĘ okľes
wykonania umowy,
2' Zabezpieczenie może być vvnoszone w następujących foľmach;
1J pieniąclz,
2J poľęczelriacłr batrkowych lub poľęczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z wm że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięznym,
3 J gwaľancjacłr bankowych,
4J gwarancjach ubezpieczeniowych,
5] poľęczeniach udzielanych przez podmĺoty, o któľych mowa w aľt. 6 b trst. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utwoľzeniu Polskiej Agencji Rozwo;u Pľzedsiębiorczości.
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3'Zamawiający nie wyľaŻazgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umo!Ę/:
1] w wekslach z poľęczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kľedytowej,
2) pľzez ustanowienie zastawu na papĺeľach wal'tościowych emitowanych przez Skaľb Państwa
lub j ednostkę samorząclu teľytoľiďnego,
3) przez ustanowienie zastawu ľejestľowego na zasadach okľeśIonych w pľzepisach o zastawie
rejestľowym i rejestľze zastawów.
+' Zabezpieczente w pieniądztł naleŻy wpłacić na konto Zamawiającego:
Nľ 14 B035 0000 0000 1658 2000 0010 z podaniem ntlmeru pľzetaľgu (na przelewach nr
ľachttnku należy pisać w sposób ciągły -bez spacjiJ'
5' Zabezpieczenie Wnoszone W gwaľancji bankowej może być wystawione pľzez bank kľajowy
lub zagraniczny.
6' Zabezpieczenie należytego wykonania Lłmo\My musi zostać wniesione pľzed podpisaniem
umowy.
7. Waľunki i teľmin zwľottl lub zwolnieniazabezpieczenia okľeślone Są We wzoľZe umowy.

XVIII. ZAWARCIE UMOWY
l.Zawarcie umowy.
1', Zamawiający zawiel'a umowę w spľawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem aľt. 1B3

ustawy, w teľmĺnie nie kľótszym niz 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyboľze
najkorzystniejszej ofeľý, jeŻe\i zawiadomĺenie to zostało pľzesłane w sposób okľeślony w aľt.
27 ust.2 Ustawy, albo 10 dni - jeżeli zostało pľzesłane w inny sposób
2' Zamawiający może zawrzeć Llmowę w spľawie zamówienia publicznego przed upĘwem
teľminu, o któľym mowa w rłst. 1',1eżďi w postępowaniu o tldzielenie zamówienia złożono tylko
jedną ofeľtę.
3. Wybľanemu Wykonawcy Zanlawiający wskaże teľmin i miejsce podpisania umowy.
4.leże\i Wykonawca, którego ofeľta została wybľaną uchyla się od zawaľcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi Wymaganego zabezpieczenia należytego wYkonania
umowy, Zamawia1ący może wybrać ofeľtę najkoľzystniejszą spośľód pozostałych ofeľt, bez
pľZepľo\^/adzania ich ponownej oceny, chyba żezachodzą pľzesłanki, o któľych mowa w art.93
tłst 1 Ustawy.
2.lstotne warunki umowy.
Istotne waľunki umowy zawaľte są we wzorze umowy stanowiące1 załącznik Nľ 5 niniejszej
SIWZ.
3. Zmiany postanowień umowy
1'. Zamawiający zastrzega możllwość wpľowadzelria zmian w stosunku do opisu Pľzedmiotu
Zamówienia w zakľesĺe wykonania usłtrg nie wykraczających poza zakľes przedmiotu
zamówienia, w sytuacjĺ konieczności zwiększenia usprawnienia pľoCesu ľealizacji zamówienia.
2' Zamawiający zastrzega mozliwość wpľowadzenia zmĺan W umowie W pľzypadku
zastosowania uľządzeń do iclentyfikacji i ewidenc;i odbioľu worków oraz pojemników słtrzących
do gromadzenia odpadów'
3. Dopuszcza się zmialrę unrowy w zakľesie sposobu spełnianĺa pľzez Wykollawcę świadczenia
odbieľania i zagospodaľowania odpadów w pľzypaclku zmiany przepisów pľawa powszechnie
obowiązrrjącego wpływających na sposób spełniania świadczełria.
4. Wszystkie zmiany i uzupełnienia waľttnków umowy mogę być dokonywane za zgodą
urnawiających się stľon, wyrażoną lla piśmie w foľmie aneksu pocl ľygoľem nieważności, o ile
nie będzie to spľzeczne z ustawą Pľawo zamówień publicznych.

xlx. PoUCZENIE o ŚRoorłcu ocHRoNY PRA\,VNEl PRZYsŁUGUlĄcYcH
WYKoNAWCY W ToKU PoSTĘPoWANIA o UDZIELENIE ZAMoWIENIA'
Śľodki ochľony pľawnej [odwołanĺe i skaľga) pľzysługują Wykonawcy, a także innemu
poclmiotowi, jeżeli ma lub miał inteľes w uzyskaniu niniejszego zamówĺenia oľaz poniósł lub
może ponieść szkodę w wTniku naľtłszenia przezZanlawiającego pľzepisów Ustawy.
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L' 0dwołanie pľzysługuje wyłącznie od nĺezgoclnej z pľzepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o tłdzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
któľej Zamawíający jest zobowiązany na podstawie Ustawy,
2. odwołanie powinno wskaz),.wać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, któľej
ZaľZLICa się niezgoclność z pľzepisami ustawy, zawieľać zwięzłe pľzedstawienie zaľzutów,
okľeślać żądanie oraz wskazywać okoliczności fakĘczne i pľawtre uzasadniające wniesienie
odwołania,
3. odwołanie wtrosi się do Pľezesa Izby w foľmie pisemnej albo elektľonicznej opatľzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weľyfikowatrym Za pomoCą ważnego kwalifikowanego
ceľýfĺkatu,
4. odwołtr;ący pľzesyła kopię odwołanĺa Zamawla)ącemu pľzed tlpływem teľminu do wniesietria
odwołaľlia w taki sposób, aby mógł oll Zapoznać się z jego tľeścią przed upýwem tego teľminu.
Domniemywa się, iż Zanawiający mógł zapoznać się z tľeścĺą odwołar-ria pľzed upływem
ternlinu do jego wniesienia, jezeli pľzesłar'rie jego kopii nastąpiło pľzed upływem tet'mintt do
jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów okľeś]onych w Ustawie Pzp.
5. odwołanie wnosi się w teľminie 10 dni ocl dnia pľzesłania infoľnracji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały pľzesłane w sposób
okľeślony w aľt. 1B0 ust. 2 Ustawy, albo teľminie 15 dni _ ;eżeli zostały przesłane w inny
sposób.
6. odwołanie wobec tľeści ogłoszenia o zamówĺenitt, a także wobec postanoweń Specyfikacji
Istotnych Waľunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dnĺ od dnĺa zalnieszczenia
ogłoszetria w Dzienniku Uľzędowyrn Unii Euľopejskiej lub Specyfikacji Istotnych Waľunków
Zanlówien ia tra stronie inteľnetowej,
7. odwołanie wobec czynności irrnych niż okľeślone w pkt. 5 i 6 wnosi się w teľminie 10 dni od
dnĺa, w któľym por,vzięto lub pľzy zachowaniu nalezytej staľanności nrożna było powziąć
wĺaclomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesiellia,
B. W pľzypadktl wniesienia odwołania wobec tľeści ogłoszenia o zanrówieniu lub postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zalnawiający nroŹe pľzedłużyć tel'nrin składania
ofert
9. W pľzypadktl wniesienia odwołania po trpĘwie teľmintt składania ofeľt bieg teľminlt
związania ofeľtą ulega zawieszenĺtt do czasu ogłoszenia pľzez Krajową Izbę odwoławczą
Or"ZeCZenIa,

!0' Zamawiający pľzesyła niezwłocznie, nĺe póŹniej niż w teľminie 2 dni od dnia otľzymania,
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestnĺczącym W postępowaniu o udzielenie
zamówĺenia, a jeŻeli odwołanie dosczy tľeści ogłoszenia o zamówienitl lub postarrowień
Specyfikacji Istotnych Waľunków Zamówienia, zatnieszcza ją ľównież lra stľonie inteľnetowej,
na któľej jest zamiesZCZone ogłoszenie o zamówienitł lub jest udostępniana specyfikacja,
wzyllv a)ąc Wykonawcółv do p ľzystąpie n ia do p ostępowania od woławcze go,

11. Wykonawca może zgłosić pl'zystąpienie do postępowatria odwoławczego W teľminie 3 clni od
dnia otľzymarria kopii odwołania, wskazując stľonę, clo któľej pľzystępuje, i inteľes w uzyskaniu
ľozs[ľzygnięcia na korzyść Strony, do któľej pľzystępuje' Zgłoszenie pľzystąpienia cloľęcza się
Prezesorvi Izby w ĺoľmie pisemnej a]bo elektr'ot'licznej opatľzonej bezpiecznym poclpisem
elektľonicznym weryfikowanym Za polnocą ważnego kwalifikowanego ceľtyfĺkatu, a jego kopię
przesyła się Zamawiającemtt oľaz Wykot1awcy WnosZąCemu oclwołanie,
12. Wykonawcy, ktőľzy pľzystąpili do postępowallia odwoławczego, stają się uczestnikami
postęporvania oclwoławczego, jezeli mają ĺnteľes w ýln, aby oclwołallie zostało rozstrzygtrięte
nakorzyść jednej ze stľon,
1'3' Zamawiający lub odwołtrjący trroże zgłosĺć opozycję pľzeciw pľzystąpieniu innego
Wykonawcy nie
pőŹniej niż clo czasu otwaľcia ľozpľawy,
14. Czyłrności uczestlrika postępowania odwoławczego lrie ntogą pozostawać W spľZeczlrości z
czynnościamĺ i oświadczeniami stl'ony, do której pľzystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia
spľzecĺwu, o któľyłn mowa w aľt' 186 lrst. 3 Ustawy pľZeZ Uczestnika, który pľzystąpił c1o

postępowania po stľonie Zamawiającego,
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15. odwołujący oľaz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze
śľodków ochľony pľawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyľokiem
Kľajowej Izby Odwoławczej lub sądrł powszechnego ďbo na podstawie aľt. 186 trst. 2 i 3 Ustawy,
16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio pt'zepisy ustawy z dnia L7 'LL.1'96+
r. _ Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (aľbitrazowynr), jeżeli ustawa nie
stanowi inaczej,
17. Na oľzeczenie lzby stľonom oľaz uczestnikom postępowania odwoławczego pľzysłtłguje
skaľga do sądu,
1B. W postępowanitł toczącynr się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio pľzepisy
ustawy z đnia 1,7.1'1''I964 ľ. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji,
19. Skaľgę wnosi się do sądu okľęgowego właściwego clla siedziby ďbo miejsca zamieszkania
Zamawiającego,
20. Skaľgę wnosi się za pośľednictwem Prezesa lzby w teľminie 7 dni od dnia doľęczenĺa
orzeczenia Izby, pľzesyłając jeclnocześnĺe jej octpis pľzeciwnikowi skargi. Złożenie skaľgl
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem,
21'. Skaľga powinna czyniĆ zadość wylnaganion-r przewidzianym dla pisma pľocesowego
oraz zawieľać
oznaczenie zaskaľżonego orzeczenia, pľzytoczenie zaľzutőw, zwięzłe ich uzasadnĺenie,
wskazanie clowodów, a takze wniosek o uchylenie oľzeczenia ltłb o zmianę oľzeczenia w całości
lub w części,
22' w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skaľgi nie można ľozszerz!ć ządania
odwołania arri występowaĆ z nowymi ządaniami,
23. od wyľoku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie pľzysługuje
skaľga kasacýna.

xx. INNE INFORMACIE
Nie przewidrrje się:

1,. Zawarcia umowy ľamowej.
2. Ustanouenia dynamicznego systemu.
3. Wyboľu najkoľzystniejszej ofeľty z zastosowaniem aukcji elektľonicznej.

xxl. ZAŁĄcZNlKl Do SWIZ:

1. Załącznlk nľ ]' Foľmulaľz ofertowy,
2' Załącznlk nľ 2 0świadczenie clotyczące pľzesłanek wykiuczenia z postępowanĺa,
3. Załącznik nľ 3 oświadczenĺe doýczące spełnienia waľunków udziału w postępowaniu,
4' Załącznik nr 4 oświadczenie o pľzynalezności lub bľaku pl'zyna|eżnoścĺ do gľupy

kapitałowej,
5' Załączn1k nľ 5 Wykaz usług,

6. Załącznik nľ 6 Wykaz pojazdőw,
7. Załączniknr 7 Zakĺ"es zamówienia powieľzonego podwykonawcom,
B. Załącznik nľ B Spis dokumentów (załączników do oferýJ'
9. Załącznik nľ 9 Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów,
1'0' Załącznik nr 10 Pľojekt umowy,
1'I. Załącznik nľ 1l- Mapa teľenu Gniny Staľa Kornĺca,
1'2. Załącznlk nr 1'2 Uchwała Nr xxl|/1'34l201'9 Rady Gnriny Staľa Koľnica z dnia

06'L2'20L9ľ',
1-3. Z'ałączllik nľ 13 Szczegółowy opis przedmiottł zamówienią
1-4' Załącznik nľ 14 Wzőrzgłoszenia naľuszenia obowĺązków,
L5' Załącznik nľ 15 Pľojekt Llmowy powieľzenia clanych osobowych,
1'6' Załącznik nľ 16 Klauzula informacyjna.
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