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Rozdział l
Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, właściwymdla
zamówienia o wańości ponizej wyrazonej w złotych równowartości kwoty 209.000 euro,
zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zwanej dalej SIWZ, według przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z2017 r,, poz. 1579 - tekst jednolity), zwanej dalej ustawą.
Rozdział ll
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu stałych odpadów komunalnych z targowisk
zlokalizowanych na terenie miasta Katowice, administrowanych przez Zakład Targowisk
Miejskich w Katowicach oraz z obiektu biurowego zlokalizowanego w Katowicach przy ul.
Gliwickiej 154,

2. Przedmiot zamówienia figuruje we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod numerem
9051 1000-2 - Usługi wywozu odpadow.
Rozdział !ll
Opis odpowiednich częścizamówienia
ZamawiĄący

d o pu

szc

za możliw ośćs kład a n a
i
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rt czę ści owych.

Każdy z wykonawców może złożyćofertę na jedną lub dwie częścizamówienia.

dla każdej częścizamówienia.
Zarnawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę dla danej częścizamówienia.
Jednemu wykonawcy mogą zostać udzielone zamówienia na obie częścizamówienia.

Wybór ofeńy najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie

Pzedmiot zamówienia został podzielony na następujące części;
1.

Częśćpierwsza zamówienia

1) Pzedmiotem zamówienia jest

2)

3)

4)

usługa wywozu wstępnie posegregowanych odpadów
z targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Pukowca 23,
Celem gromadzenia odpadów przeznaczonych do wywozu wykonawca zobowiązany
jest nieodpłatnie dostarczyó zamawiającemu, w miejsce przez niego wskazane,
jeden kontener prasujący (z odpływem) o pojemności co najmniej 20m3 lub
zamiennie, na żądanie zamawiającego, co najmniejjeden kontener KP-32 - na teren
targowiska miejskiego zlokalizowanęgo w Katowicach przy ul. Pukowca 23,
Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia określawzór umowy, stanowiący
załącznik do SIWZ,
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osob
wykonujących czynnościw zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy
o pracę.

2, Częśćdruga zamówienia

1)

Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu wstępnie posegregowanych odpadów
z targowisk administrowanych przezZakład Targowisk Miejskich w Katowicach, tj.:

a)
b)

c)

targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Katowickiej 61,
targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy Pl. Miarki,
targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy ul, Agnieszki 21
,

2

2) Pzedmiotem zamówienia jest usługa wywozu niesegregowanych odpadów
komunalnych z obiektu biurowego zlokalizowanego w Katowicach plzy
ul. Gliwickiej 154,

3) Celem gromadzenia odpadów przeznaczonych do wywozu wykonawca zobowiązany

jest dostarczyćzamawiającemu w miejsce przez niego wskazane:
a) cztery pojemniki 1100 l, - na teren targowiska miejskiego zlokalizowanego
w Katowicach przy ul. Katowickiej 61,
b) cztery pojemniki 1100 l. - na teren targowiska miejskiego zlokalizowanego
w Katowicach przy Pl. Miarki,
c) dwa pojemniki 1100 l, - na teren targowiska miejskiego zlokalizowanego
w Katowicach pzy ul. Agnieszki 21,
jeden
pojemnik 1100 l. na teren obiektu biurowego zlokalizowanego
d)
w Katowicach pzy ul. Gliwickiei 154.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określawzór umowy, stanowiący
załącznik do SIWZ,
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynnościw zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy
o pracę.

-

4)
5)

Rozdział !V
lnformacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawialący n ie przewiduje udzielen ia zamówień uzupełn iających.

Rozdział V
Oferty wariantowe
ZamawiĄący nie dopuszcza składania ofeń wariantowych.

Rozdział Vl
Terminy

1,

Termin wykonania zamówienia dla kazdej części,
Zamawialący udziela zamówienia na czas oznaczony, tj. od dnia
31.12.2018

01

.01.2018 r, do dnia

r.

2. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofeń,
Termin składania ofeń upływa dnia 04.12.2017 r. o godz, 10,00.
Ofeńę należy złożyó w siedzibie zamawiającego w Katowicach, ul. Gliwicka 154, pokoj nr 13,
osobie uprawnionej do porozumiewania się z wykonawcami. Ofeńę można przesłać pocztą,
przy czym za termin złożeniaoferty uznĄe się datę jej wpływu do siedziby zamawiającego.
Otwarcie ofeń odbędzie się dnia04,12.2017 r. o godz. 10.30. w siedzibie zamawiającego
,t54, pok.
w Katowicach, ul. Gliwicka
nr 28. Otwarcie ofeń jest jawne.
pzed
Bezpośrednio
otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyc
na sfinansowanie zamówienia, Podczas otwarcia ofeń zamawiający poda nazwy

(firmy)

a także informacje, o których mowa w ań, 86 ust. 4 ustawy.
otwarciu ofęń. zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej

i adresy wykonawców,

Niezwłocznie po

informacje podane bezpośrednio przed i podczas otwarcia ofert.

3. Termin związania ofeńą,
Termin związania ofeftą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoazyna się wraz
z upływem terminu składania ofeń,

Rozdział Vll.
Warunki iwymagania

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegaó się wykonawcy ktorzy:

L_
1) nie

podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy oraz art.24 ust.5 pkt 1 i 8 ustawy -zzastzeżeniem art.24 ust. 7-10 ustawy,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalnościzawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisow; wykonawca spełni warunek jezeli posiada
wpis do rejestru działalnościregulowanej w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od właścicielinieruchomości na terenie Miasta Katowice.
b) zdolności technicznej lub zawodowej: wykonawca spełni warunek jeżeli:
- dla częściplerwszej zamówienia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofeń nalezycie wykonał (a w przypadku świadczeńokresowych
lub ciągłych rowniez nalezycie wykonuje) co najmniej tzy usługi odpowiadające
pzedmiotem i wańościąusłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie; za usługę odpowiadającą
przedmiotem i wartościąusłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, uznaje się
usługę wywozu stałych odpadow komunalnych o wańości co najmniej 300.000 zł,
netto,

- dla częścidrugiej zamówienia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofeń nalezycie wykonał (a w pzypadku świadczeńokresowych
lub ciągłych równiez nalezycie wykonuje) co najmniej trzy usługi odpowiadające

pzedmiotem iwartościąusłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalnościjest krotszy - w tym okresie; za usługę odpowiadającą
przedmiotem i wańością usłudze stanowiącej pzedmiot zamówienia, uznaje się
usługę wywozu stałych odpadów komunalnych o wańości co najmniej 10,000 zł.
netto.

Wykonawca składający ofeńy na obie częścizamówlenia spełni warunek, jeżeli
wykaże, że wykonywał lub wykonuje usługi na sumę wartościtych usług wymaganych
w óbu częściachzamówienia.
Rozdział vlll
Oświadczeniai dokumenty

wrazz ofertą.
Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofeń:
1) oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu;
treśćoświadczenia określazałącznik nr 1 do SIWZ,
2) oświadczenieo braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania; treśó
oświadczenia określa załącznik nr 2 do SIWZ,
3) oświadczenie o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego - jeżeli wykonawca
powołuje się na zasoby takiego podmiotu, celem potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o ktorych mowa w rozdziale Vll pkt 2 SIWZ; treśc
oświadczenia określa załącznik nr 3 do SIWZ,
4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na zasoby którego powołuje się wykonawca,
do oddania wykonawcy do dyspozyĄi niezbędnych zasobów na potrzeby realizaĄi
zamówienia - jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby takiego podmiotu; treśc
oświadczenia określa załącznik nr 4 do SIWZ,
5) oświadczenie
zamiarze powierzenia wykonania częścizamówienia
podwykonawcom - jezeli wykonawca zamieza kozystaó z usług podwykonawców,
ktouy są mu znani; treśó oświadczenia określazałącznik nr 5 do SIWZ,
1, Oświadczęnia i dokumenty składane

o

2. Oświadczenia idokumenty składane po otwarciu ofert.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego
informacji podanych bezpośrednio przed i podczas otwarcia ofert, tj. informacji, o których
mowa w ań, 86 ust, 5 ustawy, pzekaże zamawiającemu oświadczenie o przynalezności lub

braku przynależnoŚci do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wań. 24 ust.,1 pkt 23
ustawy; treŚc oŚwiadczenia określazałącznik nr 8 do SIWZ, Wraz zoświadczeniem
wykonawca może przedstawic dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu,
Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, ktorego ofeńa została
najwyzej oceniona, do złożeniaw wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożeniaoświadczeń i dokumentow tj.:
1) odpisu z rejestru działalnościregulowanej w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od właścicielinieruchomości na terenie miasta Katowice, o ktorym
mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku
w gminach (Dz. U z2017 r, poz.1289)
2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczenokresowych lub ciągłych
równiez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofeń, a jezeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich wańości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodow określających czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych
mowa, są referencje bądz inne dokumenty wystawione plzez podmiot, na rzecz
ktorego 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 uzyskac tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
w przypadku Świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych; referencje
bądz inne dokumenty potwierdzające ich nalezyte wykonywanie powinny byó wydane
nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofeń,
3) odpisu z właściwegorejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie ań. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy,

4) zaŚwiadczenia właściwejterenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niz 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofeń lub innego dokumentu potwierdzającego, ze
wykonawca zawarł porozumienie z właściwymorganem w sprawie spłat tych
naleznoŚci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożeniena raty zaległych
płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu,
5) zaświadczenia właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niz
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwymorganem
w sprawie spłat tych nalezności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególnoŚci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie
na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwego
or9anu,
6) dokumentow i oświadczeń dotyczących podwykonawców lub innego podmiotu, na
zasobach ktorego polega wykonawca, potwierdzających spełnianie warunków udziału
oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

W wezwaniu skierowanym do wykonawcy, ktorego ofeńa została najwyzej oceniona,
zamawiający wskaze oŚwiadczenia i dokumenty niezbędne dla potrzeb prowadzonego
postępowania oraz formę wyma9anych oświadczeń i dokumentów.

3. lnformacje dodatkowe dotyczące dokumentow i oświadczen.
Wymagane w postępowaniu dokumenty i oświadczenia składane są celem:
1) potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

2) potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (wymagań okreŚlonych

Przez
zamawiającego) dokonana zostanie zgodnie zformułą SPEŁNlA _ NlE SPEŁNlA.
Jeźeli wykoniwca nie złożyoświadczeń lub dokumentów, o ktorych mowa w rozdziale Vlll
ust, 1 _ 3 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości,zamawiający wezwie go do złożenia,uzuPełnienia lub
poprawienia tuo oo udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaŚnień ofeńa wykonawcY
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaznienie postępowania.
Jezeli jest to niezbędne dla zapewnienia właściwegoprzebiegu postępowania, zamawiający
może na kazdym jego etapie wezwac wykonawcę do złożeniawszystkich lub niektorYch
oświadczeń tuo Oot<umentow potwierdzających, ze nie podlega wykluczeniu lub sPełnia
warunki udziału w postępowaniu, jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, Że
złożone uprzednio oświadczenialub dokumenty nie są juz aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów,
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoŚci techniCzne
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodząwobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
oktorych mowa w ań.24 ust. 1 pkt13-22i ust.5 pkt 1 i8 ustawy. W odniesieniu do
*aruńkow dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doŚwiadczenia,
wykonawcy mogą poiegać na zdolnościach innych podmiotow, jezeli podmioty te zrealizują
uŚługi, do- realiŹacji których te zdolnościsą wymagane. Jeżeli zdolnościtechniczne lub
zawódowe podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji wykonawcy nie potwierdzają
spełniania przez wykonawcę warunkow udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tYch
podmiotow podstawy wykluczenia, zamawiający żądaćbędzie, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego:
1) zastąpiłten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej częŚci zamowienia, jeżeli
wykaze wymagane w postępowaniu zdolności techniczne lub zawodowe.
Wykonawca może powoływaó się na dysponowanie zasobami innych podmiotow
(z wyłączeniem uprawnień niezbędnych do wykonywania określonej działalnoŚci lub
czyńności), o ile zasoby te będą wykorzystane przy realizacji zamowienia, a udostęPnienie
tat<icn zasobow jest realne oraz możliwe w świetle obowiązujących przepisów.

Wykonawca, w trakcie realizaĄi zamówienia, zawiadamia zamawiającego o wszelkich
zmianach danych dotyczących podwykonawcow, wskazanych w złożonymoŚwiadczeniu
o zamiaze powierzenia wykonania częścizamówienia podwykonawcom, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawców, ktorym w poźniejszym okresie zamierza
powierzyó realizaĄę usług i.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania częścizamówienia następuje w trakcie jego
realizaĄi, wykonawca przedstawia zamawiającemu wymagane w postępowaniu
oświadózenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunkow udziału w postępowaniu
orazbrak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na ktorych zdolnoŚciach lub
sytuacji polega wykonawca orazdotyczące podwykonawców, składane są w orYginale.
Dokumenty, inne niz oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poŚwiadczonej za
zgodnośó z oryginałem.

poświadczeniaza zgodnośćz oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
ktorego zdolnościacń lun sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegający się

L
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,

w zakresie dokumentów, które

kaźdego z nich dotyczą.
Dokumenty spoządzane w języku obcym składane są wraz ztłumaczeniem na język polski.

W pzypadku dokumentów składanych przez:
1) wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP,
2) wykonawców mających siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument, zastosowanie
mają odpowiednie przepisy rozpoządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajow dokumentów, jakich może żądać zamawlający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z2016 r., poz. 1126).

Oświadczenia i wykazy, składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
w tym oświadczenia o spełnianiu warunkow udziału w postępowaniu albo oświadczenia
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wykazy wykonanych lub wykonywanych
usług oraz oświadczenia dotyczące przynależności lub braku pzynależnoścido tej samej
grupy kapitałowej, jak również oświadczeniao zgodności kopii dokumentu z oryginałem, to
oświadczenia wiedzy, co wyklucza skuteczneichzłożenie (podpisanie) przez ustanowionych
pełnomocników,

Rozdział lX

o sposobie porozumiewania
przekazywania oświadczeń i dokumentów

lnformacja

1.

2.

się zamawiającego z wykonawcami oraz

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz
wykonawcy mogą przekazywać za pośrednictwemoperatora pocztowego, osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
z uwzględnieniem wymogow dotyczących wymaganej formy, określonych w rozdziale
Vlll ust.3 SIWZ, z'wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów
wymienionych w rozdziale Vlll S|WZ (rowniez w przypadku ich złożenia w wyniku
wezwania o którym mowa w ań. 26 ust. 3 ustawy), dla ktorych dopuszczalna jest forma

pisemna.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje pzekazane za pomocą
faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie kazdej ze stron, niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Rozdział X
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1.

W sprawach dotyczących procedury
Barbara Rosa-Liszka: Katowice, ul. Gliwicka 154, nr pok. 13, tel. 32 - 250-07 -99, wew. 533,
:

2.

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia
Bożena Bronicka: Katowice, ul. Gliwicka 154, nr pok. 25, tel. 32 - 250-07-99, wew, 507,
:

Rozdział Xl
Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział xll
Opls sposobu przygotowania ofert
1. lnformacje ogólne.

Wykonawca zobowiązany

w ustawie

islwz.

jest pzygotowaó ofertę zgodnie

z

wymogami określonymi

Wykonawca ma prawo złożyćjedną ofeńę na daną częśćzamówienia i zaproponować
tylko jedną Genę. Treśćofeńy odpowiadać ma treściSIWZ.
Ofeńę należy żożyćwrazzoświadczeniami, o których mowa w rozdziale Vlll ust. 1 SIWZ.
Ofeńy ioświadczeniaskładane przez wykonawców muszą byó identyczne, co do treści,ze
wzorem załączonym do SIWZ.
Ofertę, oraz miejsca, w których zostały naniesione zmiany, podpisują osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy,

Poządane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposob
uniemozliwiający zdekompletowanie ofeńy oraz zmianę jej zawartości bez widocznych
śladów naruszenia.

Ofertę należy spoządzić w języku polskim
niewazności.

2. Tajemnica

z

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

pzedsiębiorstwa,

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niz w terminie składania
ofert zastzegł, że nie mogą byc one udostępniane oraz wykazał, iż zastzeżone informacje
stanowią tajemnicę pzedsiębiorstwa, lnformacje zastrzeżone wykonawca zobowiązany jest

oznaczyć klauzulą "NlE UDOSTĘPNIAC. lNFoRMAcJE sTANoWlĄ TAJEMN1CĘ
PRZEDS|ĘB|oRSTWA W RoZUMlENlU PRZEPlsoW o ZWALCZN|U NlEUcZclWEJ
KoNKURENcJl".

3.'

Oznaczenie i adresowanie oferty,

Wskazane jest zamieszczenie oferty w zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana na
adres zamawiającego:

nazwa

Miasto Katowice - Zakład Targowisk Miejskich
w katowicach

:

:

Gliwicka 154

kod, miejscowosć:

40-859 Katowice

ulica, nr

i oznaczonajako

:

,,Qfelźa na wykonanie

usługiwwozu stałych odpadów komunalnych -częśćnr.,....

1"

nr sprawy 612017

Poza informacjami podanymi powyżej, oznaczenie kopeńy zawierać ma nazwę oraz adres

wykonawcy.

Rozdział xlll
Opis sposobu obliczenia ceny
' Należy wpisać odpowiedni numer zamówienia

,,7" i/ lllb ,,2"
8

CenY Podane w oferci., tj . sl9y!ą ryczakowa brutto za wywóz 1 tony odpadów
z kontenera
Prasującego lub kontenera KP-32 (w przypadku plerwszej częścizamówienia) oraŻ
stawka rYczaltowa blulto za wywóz odpadów z jednego pojeńniki 11o0 (w przypadku
l
drug_iej częŚci zamówienia), obejmują wszelkie ńoszty-związane
zwykonaniem przedmiotu
zamówienia, W tYm. koszty związane z wykonaniem czynności- towarzyszących
lub
zamiennYch, niezbędnYch do nalezytego wykónania przedmiotu zamówienia, jak
równieź
wszelkie nalezne oPłatY i, Podatki, w tym opłaię za korzysta nie ze środowiska
oraz opłatę za
składowanie odpadow, jak również należny podatek VAt.
Ceny podane w ofe.rcie winny byc zaokrąglone do pełnych groszy.
Odrębnie PodaĆ należy w ofercie ustalonó pvezwyt<ońawcĘ t<wóty naleznego podatku
VAT.

Rozdział xlv

lnformacje dotYczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

m!ędzy zamawiającym a wykonawóą

zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczen w walutach obcych.

Rozdział XV
OPis kryteriów, który,mi_zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryter!ów oraz sposobu oceny ofert -

PrzY wYborze ofertY najkorzystniejszej zamawialący kierował się będzie następującymi

kryteriami i ich wagami:
1. Dla

częścipierwszej.zamówienia

KRYTERlUM
,l

.

Ce"*

lub kontenera KP-32

waga w %

prasującego

60

(stawka ryczałtowa brutto)

Aspekt środowiskowy

20

Wysokość kary umownej

20

2.

3.

9fgrtł oceniane będą punktowo, Suma punktów jaką, po uwzględnieniu wag wszystkich
kryteriów, moze osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
Punkty będąprzyznawane według następujących zasad

Ad

llośćpunktów dla
ceny wywozu 1
odpadów z kontenera
,prasującego lub KP-32

1.

t

:

cena oferowana minimalna (brutto)
=

cena badanej ofeńy (brutto)

x 100 pkt x 60%

9

t

Ad 2.
Ocenie zostanie poddany aspekt środowiskowyświadczenia usługi rozumiany jako wpływ jej
realizacji na środowisko naturalne poprzez emisję spalin pojazdów przystosowanych do
odbierania zebranych odpadow komunalnych, za pomocą ktorych Wykonawca realizował
będzie zamówienie. Punkty w ramach tego kryterium zostanąprzyznane następująco:
- w przypadku skierowania do realizacji zamowienia co najmniej 2 pojazdów spełniających
normę emisji spalin EURO 5 lub 6 * ofeńa otrzyma 20 punktów,
- w przypadku skierowania do realizacji zamowienia 1 pojazdu spełniającego normę emisji
spalin EURO 5 lub 6 i 't pojazdu spełniającego normę emisji spalin EURO 4 - ofeńa
otrzyma 15 punktow,
- w przypadku skierowania do realizaĄi zamówienia 2 pojazdów spełniających normę emisji
spalin EURO 4 * ofeńa otrzyma 10 punktow,
- w przypadku nieskierowania do realizacji zamówienia pojazdów spełniających normę
emisji spalin minimum EURO 4 - ofeńa otrzyma 0 punktów.

UWAGA: W dniu podplsania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
oświadczenie,że wskazane w Formularzu ofertowym pojazdy zostaną skierowane do
realizacji niniejszego zamówienia. Oświadczenie zawierać będzie dane pojazdów
umożliwiające ich identyfikację.
Ad 3.
Ocenie zostanie poddana zaproponowana przez wykonawcę wysokośćkary umownej, jaką
wykonawca zapłaci zamawiającemu w wyniku bezskutecznego upływu terminu
wyznaczonego do usunięcia wady w przypadku wadliwego wykonania umowy.

Proponowana wysokośćkary umownej

Punkty

2-krotnośćstawki ryczałtowej brutto za
wywoz 1 tony odpadow z kontenera

0

3-krotnośćstawki ryczałtowej brutto za
wywoz 1 tony odpadow z kontenera

10

4-krotnośćstawki ryczałtowej brutto za
wywóz 1 tony odpadow z kontenera

20

prasującego lub kontenera KP-32

prasującego lub kontenera KP-32

prasującego lub kontenera KP-32

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największąłączną liczbę punktow.
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2. Dla częścidrugiej zamówienia

KRYTERlUM

1.

Waga W

Cena wywozu odpadów z jednego pojemnika 1100

70

60

I

(stawka ryczałtowa brutto)

Aspekt środowiskowy

20

Wysokość kary umownej

20

2.

3.

Ofeńy oceniane będą punktowo. Suma punktow jaką, po uwzględnieniu wag wszystkich
kryteriów, może osiągnąc oferta, wynosi 100 pkt.
Punkty będąprzyznawane według następujących zasad

Ad

1.

llośó punktow dla

cenywywozu odpadów
z jednego pojemnika 1100 l

:

cena oferowana minimalna (brutto)
=

x 100 pkt x 10%

cena badanej oferty (brutto)

Ad2,

Ocenie zostanie poddany aspekt środowiskowy świadczenia usługi rozumiany jako wpływ jej
realizacJi na środowisko naturalne poprzez emisję spalin pojazdow przystosowanych do
odbierania zebranych odpadow komunalnych, za pomocą ktorych Wykonawca realizował
będzie zamowienie. Punkty w ramach tego kryterium zostanąprzyznane następująco:
- w przypadku skierowania do realizacji zamówienia co najmniej 2 pojazdów spełniających
normę emisji spalin EURO 5 lub 6 - ofeńa otrzyma 20 punktow,
- w przypadku skierowania do realizacji zamówienia'l pojazdu spełniającego normę emisji
spalin EURO 5 lub 6 i 1 pojazdu spełniającego normę emisji spalin EURO 4 - ofeńa
otrzyma 15 punktów,
- w przypadku skierowania do realizaĄi zamówienia 2 pojazdów spełniających normę emisji
spalin EURO 4 - ofeńa otrzyma 10 punktow,
- w przypadku nieskierowania do realizacji zamowienia pojazdów spełniających normę
emisji spalin minimum EURO 4 - oferta otrzyma 0 punktów.

W dniu podpisania umowy Wykonawca

przedłoży Zamawiającemu
pojazdy
zostaną skierowane do
oświadczenie,że wskazane w Formu|arzu ofertowym
realizacji niniejszego zamówienia. Oświadczenie zawierać będzie dane pojazdów
umożliwiające ich identyfikację.

UWAGA:

Ad 3,
Ocenie zostanie poddana zaproponowana przez wykonawcę wysokośó kary umownej jaka

wykonawca zapłaci zamawiającemu

w wyniku

bezskutecznego upływu terminu

wyznaczonego do usunięcia wady w przypadku wadliwego wykonania umowy.
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Proponowana wysokośćkary umownej

Punkty

2-krotnośćstawki ryczałtowej brutto za

0

3-krotnośćstawki ryczałtowej brutto za

10

wvwoz odpadow z iednego pojemnika 1 1001
wywoz odpadow z jednego pojemnika

1

100

l

20

4-krotnośćstawki ryczałtowej brutto za
wywoz odpadow z jednego pojemnika

Za najkorzystniejszą zostanie uznana

'1

100

l

oferta, ktora uzyska największąłączną liczbę Punktów,

Rozdział XVl.
lnformacje o formatnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze ofeŃy
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

w

celu

W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego ofeńa zostanie wybrana, zamawiającY
określi miejsce i termin zawarcia umowy.
w ań, 94
Umowa zostanie zawarlaw formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż okreŚlonY
ust, li2ustawy,

Rozdział XVll.
wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

zalmawiĄący

nie będzie żądałod

wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana,

zabezpieczenia należytego wykonan ia u mowy.

Rozdział XUll.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
postępowania o udzielenie zamówienia.

w

toku

wykonawcom, a także innym podmiotom, jezeli ,aj? lub mieli.. interes w uzyskaniu
przez
zamówienia Qraz ponieślilub mogą ponieśó szkodę w wyniku naruszenia
zamawiającego przepisów ustawy z O-nia Ż9 stycznia 2OO4r. Prawo zamówień PublicznYch
f:., poz. 1579 _ iekst jednolity z póżn. zm;, przysługują środki ochrony
(Dz. U.
=źol1
prawnej, określone w dziale Vl ustawy.
Rozdział XlX.
lnformacje dodatkowe
umowY
Szacunkowa iloścodpadów przeznaczonych do wywozu w okresie obowiązYwania

wynosi:

_

w Katowicach przy ul. Pukowca 23 2016 t,
1) ztargowiska zlokalizowanego
-administrowanych
przez zamawiającego 900
2) z pózostałych obiektow

pojemnikow 1100l.
Zamawialący informuj e, że :
1) nie pzewiduje zawarcia umowy ramowej,

2) nie pzewióuje wyboru
3)

4i'

ni1rorzystńiejszej

ofeńy

z

zastosowaniem aukcji

elektronicznej,
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
przedmiot zimowienia, opisany w rozdziale_ ll SIWZ, nie wiąże się

nowych, tnłałychwańościmóterialnych

i

szt,

z twozeniem

tym samym nie skutkuje Powstaniem

12
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PrzVszłYch kosztów eksploatacji. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy jest jedynym
kosztem ponoszonym w cyklu zycia usługi.

W sPrawach ni_euregulowanych S|WZ stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
-(Dz.
29 stYcznia 2004r, Prawo zamowień publicznych
U, z 2017 ,., poz. ńlsi _ tekst jednolity
z poźn, zm.) oraz przepisy wykonawcze do ustawy.
SPecYfikacja niniejsza podlega ochronie w częściwłaściwejdla utworu, w rozumieniu
ustawY z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz U. z2017
r.
poz. 880 - tekst jednolity).

Załączniki:
1) wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2) wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z pośiępowania,
3) wzor oświadczenia o poleganiu na zasobźch podmioti trzeóiego,
4) wzÓr zobowiązania do oddania do ayspozyóji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby

5)
6)
7)
8)
9)

re al izacji za mówie n ia,
wzÓr oŚwiadczenia o zamiarze powierzenia wykonania częścizamowienia podwykonawcom,

wzór oferty dla częścipienuszej zamówienia,
wzor oferty dla drugiej częścizamówienia
wzÓr oŚwiadczenia dot. przynależności/braku przynateżnoścido tej samej grupy
kapitałowej,

wzór umov,ly na częśćpiervvszą,

10) wzór umowy na częśćdrugą.
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wzór oświadczenia
Załqcznik nr ] do SllllZ
Nr spralu.,- 6;'20l7

nazwa wykonawcy (firma) / pieczęć adresowa wykonawcy
adres siedziby / adres zamieszkania w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną

nr KRS / miejsce wpisu do ewidencji działalnościgospodarczej

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie
nr 6t2O17 na wykonanie usługi wywozu stałych odpadow komunalnych, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach,
oświadczam, ze na dzień składania ofeń spełniam warunki udziału w postępowaniu,
określone w rozdziale Vll pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

miejsce idata

;;i;;ir rrrio,xŻ i poaplsy osób (osoby)
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

I4

l

wzór oświadczenia
Załącznik nr 2 do SI!łZ
Nr sprawy 6/2017

nazwa wykonawcy (firma) / pieczęć adresowa wykonawcy
adres siedziby / adres zamieszkania w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną

nr KRS / miejsce wpisu do ewidencji działalnościgospodarczej

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie
nr 412017 wykonanie usługi wywozu stałych odpadow komunalnych, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, oświadczam,
że na dzień składania ofeń nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art..24 ust. '1 pkt 12-23 oraz ań,. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo
zamówień publicznych , z zastrzeżeniem ań. 24 ust. 7-10, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,
Prawo zamowień publicznych.

miejsce i data

imiona, nazwiska i podpisy osób (osoby)
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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wzór oświadczenia
Załqcznik nr 3 do SIWZ
Nr sprawy 6i2017

nazwa wykonawcy (firma) / pieczęć adresowa wykonawcy

adres siedziby / adres zamieszkania w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną

nr KRS / miejsce wpisu do ewidencji działalnościgospodarczej

Oświadczenie o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego

Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie
nr 612017 wykonanie usługi wywozu stałych odpadow komunalnych, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego plzez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, celem
wykazania spełniania warunków w postępowaniu polegam na zasobach podmiotu trzeciego,
tj,:

1)..,.,,

.

nazwa lvykonawcy (firma), adres siedziby/adres zamieszkania W przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną, tel./fax,

REGoN/NlP,

2)....,.

nazwa Wykonawcy (firma), adres siedzibyiadres zamieszkania W przypadkU podmiotu będącego osobą fiZyczną, te|,/fax,

REGON/NlP,

3)

''

nr KRS/miejsce wpisu do ewidencji działalnościgospodarczej

'

nr KRS/miejsce wpisu do ewidencji działalnościgospodarczej

;;'.;;;vxó,ij,i,iv tiil."l, ;;;;; ,il,ibyi;ji"ś)]i"il.)l'.il;;'p;;yó;;k; r;;ń"t,

Ńl;;b";;;ą fi;i;ą,

i"l)ii,i

REGON/NIP, nr KRSimiejsce wpisu do ewidencji działalnościgospodarczej

W

następującym zakresie

:

1)

2)

3).......,,..;.
Podmiot, na zasoby którego się powołuję, nie podlega wykluczeniu z ww, postępowania,

miejsce idata

imiona, nazwiska i podpisy osób (osoby)
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

16

I4/zór

zobowiqzania
Załqcznik nr 4 do

Sll{Z

Nrsprawy6i20}7

nazwa podmiotu zaciągającego zobowiązanie/pieczęc adresowa podmiotu
adres siedziby / adres zamieszkania w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną

nr KRS / miejsce wpisu do ewidencji działalnościgospodarczej

Zobowiązanie do oddania do dyspozycjiwykonawcy niezbędnych zasobow na potrzeby
reaIizacji zamówienia

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobow:
1)
(określenje zasobU)

2)
(określenie zasobu)

3),.
(określenie zaSobu)

do dyspozycji wykonawcy:
(nazwa Wykonawcy)

na PotrzebY WYkonania zamówienia publicznego w sprawie nr 4t2O17 na wykonanie usługi wywozu
stałYch odPadów komunalnych, prowadzonym w trybie przetargu nieograńiczonego pńz źakład
Targowisk Miejskich w Katowicach,
Oświadczam, iż:
'1)

udostępniam wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie:

2) sposob wykorzystania udostępnionych zasobow będzie następujący:
3) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ...

..

4) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

miejsce idata
imiona, nazwiska i podpisy osob (osoby)
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu podmiotu zaciągającego zobowiązanie

wzór oświądczenia
Załqcznik nr 5 do SIWZ
Nr sprawy 6i20l 7

nazwa wykonawcy (firma) / pieczęć adresowa wykonawcy
adres siedziby / adres zamieszkania w pzypadku podmiotu będącego osobą fizyczną

nr KRS / miejsce wpisu do ewidencji działalnościgospodarczej

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonania częścizamówienia
podwykonawcom

Oświadczam, że wykonanie częścizamowienia,
1)

(W§kazać częśćzamówienia)

2)

(Wskazać częśćzamóWienia)

3)

(wskazać częśó zamówienia)

zamierzam powierzyó podwykonawcy,
1). .

tj.:

.

nazwa wykonawci

:

łf];;i ;Ó;;iej.ióylaores
REGoN/NlP,

2)

tj.

zamieszkania w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną, tel,/fax,

nr KRs/miejsce Wpisu do ewidencji działalnościgospodarczej

naZWa WykonaWcy (firma), adres siedziby/adres zamieSzkania w przypadku podmiotU będącego osobą fizyczną, te|,/fax,

REGoN/NlP, nr KRS/miejsce

3) .., .., .

.

Wpisu do ewidencji działalnościgospodarczej

nazwa Wykonawcy (firma), adres siedziby/adres zamieszkania W przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną, tel./fax,

REGON/NlP,

nr KRS/miejsce wpisu do ewidencji działaIności gospodarczej

W stosunku do powyzszego podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania.

miejsce i data

imiona, nazwiska i podpisy osób (osoby)
uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załqczniknr 6 do SIWZ
Nr spralł1; 6/20 l 7

|Yzór oferty na pierwszq częśćzamówienia

nazwa wykonawcy (firma) / pieczęć adresowa wykonawcy

adres siedziby

/ adres zamieszkania w pnypadku podmiotu
będącego osobą fizyczną

tel, / fax

REG?N / NlP
nr KRS

/

miejsce wpisu do ewidencji działalnościgospodarczej

lntemet hftp / e-mail

oFERTA
1.
2.

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie _Ęr^le.targu nieograniczonego
pzez Za|<ład Taigowisk Miejskicń' w Katowicach w sprawie nr 612017 składamY ofeńę na
wykonanie usługi ły*oru stiłych odpadow komunalnych z obiektow administrowanYch Pzez
zamawiąącego.
Wykonańió pizeomiotu zamówienia oferujemy na warunkach określonychw S|WZ za cenę
:

kontenera
Cena wywozu 1 tony odpadow z kontenera prasującego o pojemnościco najmniej 20 m3 lub
KP-32.

zl.
(słownie

zł.)

stawka ryczałtowa brutto, tj. kwota obejmująca wszelkie kosztY oraz
wszelkie należne opłaty ipodatki, łącznie z podatkiem VAT

Cena obejmuje należny podatek VAT w

kwocie

."""", zl,

Aspekt środowiskowy (zaznaczyó właściwykwadrat znakiem ,,x")
Zamowienie realizowac będziemy:
5 lub 6,
D co najmniej 2 pojazdami spełniającymi normę emisji spalin EUROpojazdem
sPełniającYm
1
6
i
lub
1 pojózdem spełhialącym normę Óńisli spalin EURO 5
normę emisji spalin EURo 4,
2 polazdami spełniającymi normę emisji spalin EURO 4,
pojaŻdami niespełniającymi normy emisji spalin EURO 4,
proponowana
wysokośó kary uńóŃne1 Qaznaczyć właściwykwadrat zn.akiem ,,x")
4,
tr 2_krotnoścstawkiryczałtowej brutto zawywoz 1 tony odpadow z kontenera Prasującego
lub konteneraKP-32
stawki ryczałtowej brutto zawywóz 1 tony odpadów z kontenera Prasującego
3-krotnośc
tr
lub konteneraKP-32
D 4-krotnośćstawki ryczałtowej brutto zawywóz 1 tony odpadów z kontenera prasującego
lub konteneraKP-32

3.

n
!
n

L
5,
6.

Termin wykonania zamowienia odpowiada postanowieniom SlWZ.
Termin związania ofertą - 30 dni ; bieg terminu związania ofeńą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert, określonegow SlWZ.
7. W przypadku uznania niniejszej ofeńy za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania
umowy na warunkach okreslonych w SlWZ, w miejscu i terminie wskazanym przezzamawiającego.
8. Wybor niniejszej ofeńy PROWADZ| / NlE PROWADZI" do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług (ań, 91 ust. 3a ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych1)).

miejsce i data

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY-

1)
2)
3)
4)
5)

a

imiona, nazwiska i podpisy osób (osoby)
uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

:

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowaniu,
oświadczenie o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego,
zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.
oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonania częścizamowienia podwykonawcom,

nie potrze

bne skre ślic

Jeżcli z|ożot-lo ofęrtę, którei lvybór prowadzilby do powstania u zamalviającego obor.viązku podatkolvego zgo<1nie z przepisanri o podatku od towarórv
i uslug, zanlawiający ,,v celtr oceny takiej olerty doIicza do przedstarviotlej rv niej ceny podatek od torvarów i uslug, który miałby obowiązek rozliczyć

"

oborviązku podatkorvego, wskazując nazwę (rodza.j) torvaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prorvadzic do lego por.vstania. oraz
wskazując ich waftośćbez kwoty podatku

Załqcznik nr 7 do SIII/Z
Nr spralvy ó/20 l 7

Wzór oferty na drugq częśćzamówienia

nazwa wykonawcy (firma) / pieczęć adresowa wykonawcy

adres siedziby / adres zamieszkania w przypadku podmiotu
będ ącego osob ą fizyczn ą

tel. / fax

REG?N / NlP
nr KRS

/ miejsce

wpisu do ewidencji działalnościgospodarczej

lntemet hftp / e-mail

oFERTA
1,

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach w sprawie nr 612017 składamy ofeńę na

2,

wykonanie usługi wywozu stałych odpadow komunalnych z obiektów administrowanych przez
zamawiającego.
Wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy na warunkach określonychw S|WZ za cenę

.

Cena wywozu odpadów z jednego pojemnika

:

1

100

l:

zł.

(słownie

stawka ryczałtowa brutto, tj. kwota obejmująca wszelkie koszty oraz
wszelkie należne opłaty i podatki, łącznie z podatkiem VAT

Cena obejmuje nalezny podatek VAT w

3.

kwocie

zł )

........., A.

Aspekt środowiskowy (zaznaczyć właściwyluladrat znakiem ,,x")

Zamowienie realizować będziemy:
co najmniej 2 pojazdami spełniającymi normę emisji spalin EURO 5 lub 6'
1 pojazdem spełniającym normę emisji spalin EURO 5 lub 6 i 1 pojazdem spełniającym
normę emisji Spalin EURo 4,
tr 2 pojazdami spełniającymi normę emisji spalin EURO 4,
D pojazdami niespełniającymi normy emisji spalin EURO 4.

n
!

4.

Proponowana wy§okośc kary umownej (zaznaczyć właściwykwadrat znakiem ,,x")
tr 2-krotnośó stawki ryczałtowej brutto za wywóz odpadów z jednego pojemnika 1100 l
3-krotność stawki ryczałtowej brutto za wywóz odpadów z jednego pojemnika 1100 l
4-krotność
tr
stawki ryczałtowej brutto za wywóz odpadów z jednego pojemnika 1100 l

n

5.
6.

Termin wykonania zamówienia odpowiada postanowieniom SlWZ.
Termin związania ofertą - 30 dni; bieg terminuzwiązania ofeńą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofeń, określonegow SlWZ,

7. W

8.

przypadku uznania niniejszej oferty za najkozystniejszą zobowiązujemy się do podpisania
umowy na warunkach określonychw SIWZ, w miejscu terminie wskazanym przęz
zamawiającego.
Wybor niniejszej ofeńy PROWADZ| / NlE PROWADZI* do powstania u zamawiające§o
przepisami ustawy o podatku od towaru usług
obowiązku podatkowego zgodnie
(ań. 9i ust. Óa ustawy Ź aniizg stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych1)).

i

miejsce i data

ZAŁĄCZN|K\ DO OFERTY1)

)l

3)

4)
5)
6)
7)

i

z

imiona, nazwiska i podpisy osob (osoby)
uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

:

oświadczenie o spełnieniu warunkow udziału w postępowaniu,
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowaniu,
oświadczenie o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego,
zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonania częścizamowienia podwykonawcom,

niepotrzeb ne skre ślić
l) JeŹęlt zlożotlo ofeńę, której wybór prorvadziłby do porvstania u zanlarvia.jącego obowiązku podatkorvego zgodnie z PrzePisami o Podatku od towarÓrv
i uslug, zamawiajacy in celu'ocen1, takiej olerty dolicza do przedstarvionej lv niej ceny poclatek od torvarórv i usług, który mialbY oborviązek rozlicz.vc
,go,1nl. , tynli irzepisami. Wykonarvca, składając ofertę, informuje zamaiviającego. czy wybór of'erty będzie prowadziĆ do Polvstania u zamawiającego
oborviązktl podatkorvego. rvskazu.ląc nazr,vę (ródzaj) towaru lub uslugi, których dostarva lub ślviadczenie będzie prorvadziĆ do.jego powstania, oraz
rrskazu.jąc ich rvartość bez kwoty podatkrr
n

wzór oświadczenia

Załqcznik nr 8 do SI|I/Z
Nr sprctwy 6/2017

nazwa wykonawcy (firma) / pieczęć adresowa wykonawcy

iió!

"i"ńiiji

/;;;;;;,;

;;;;;;i;;:;;i;;;;i;;;,a;;

p;;;i;;i;i;;

;:;;ą;;;g;;;;;; ft;;:;;;;

nr KRS / miejsce wpisu do ewidencji działalnościgospodarczej

Oświadczenie1)
grupy kapitałowej
dotyczące przynateżnościlub braku przynależnoścido tej samej

16 lutego Ż001 r,
NIE, NALEZYMY* do grupy kapitałowej, w rozunrięniu ustawy z dnia
żżg,1089 i 1 132), o której mowa w art, 24 ust, i
o ochronie konkurerrcji i konsumentóW (D;. i". rzón r. por"
pkt 23 ustawy zż9 styczniaż004 r Prawo zamówieri publicznych.

NALEZYMY

i

miejsce idata

rXłi ioapi./ o"OO ioroOjii
i ńiii u i
",iido reprezentowania
wykonawcy
uprawnionych

1)oświadczenie składa każdy z wykonawcow wspolnie ubiegających się o udzielenie zamowienia
n
niepotrzebne skre ślic

Załącznik nr 9 do SIWZ
nr sprawy 6/2017

WZoR

R ...../oP/zP/201 7
na wykonanie usługiw ramach zamówienia publicznego
udzietonego w trybae przetargu nieograniczonego
IJMOWA

N

zawarta w Katowicach w

dniu

2017r, pomiędzy

Miastem Katowice _ Zakładem Targowisk Miejskich

w

:

Katowicach, ul. Gliwicka 154,

40-859 Katowice, reprezentowanym pzez Dyrektora, Brygidę Dziuk
zwanym w umowie,,Zamawiającym",
a

zwanym w umowie ,,Wykonawcą".

§1
1.

2,

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamowienia publicznego w sPrawie
nr 6t2O17 Zamawlalący powiei=a, a Wykonawca przyjmuje do wykonania. usługę, zgodnie ze
złożonaofeńą, poreÓJldcó na wywozie wŚtępnie posegregowanych stałych odpadow z targowiska
administrowanego pirrb=Zamawiającego, tj.: targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach
przy ul. Pukowca 23, --,--:--jest
betem gromadzenia odpadow przeznaczonych do wywozu Wykonawca zobowiązanY
jeden
kontener
PrasującY
dostarcz!ó Zamawiającemu, w miejsce przez niego wskazane
co
Zamawiającego,
ządanie
na
zamiennie,
lub
20m3
najmniej
pojemności
co
o
(z odpływem)
najmiliój jeden koniener Kp-32 - na terón targowiska miejskiego zlokalizowanego W Katowicach
przy ul. Pukowca 23, ----,----

§2

1.

Do obowiązkow wykonawcy nalezy : --po
1) wywóz stałych odpadow komunalnych z obiektu, o których mowa w § 1, niezwłocznie
godziny
jednak
8.00
niż do
zgłoszeniu telefonicznym, mailem lub faksem, nie pozniej
następnego dnia roboczego,
umowy sprawnego
2) nieodpłatne podstawienie zamawiĄącemu,
-ktorym na czas obowiązywania
na Żądanie
zamiennie,
2
lub
mowa w § 1 ust.
technicznie kontenera prasującego, Ó
Zamawiająceg o, co n aj m n iej j edneg o ko ntenera KP -32,
3) nieodpłatne utzymanió spriwnościtechnicznej kontenerów, o których mowa w Pkt 2, lub ich
wymiana na wolne od wad,
4) mycie i dezynfekcja kontenerów, o których mowa w pkt 2, po ich opróżnieniu
i dostarczenie kontenera prasującego tego samego typu w przypadku awarii

5i

zapewnienió

trwającej powyżej 24 godzin,
6) prowadzenie prac zzachowaniem obowiązujących pzepisów orazzasad bhp i p/poz
7) zapewnienie właściwejorganizacji praay oraz właściwegonadzoru nad osobami realizującYmi
umoWę,
8) niezwłoczne informowanie gospodauatargowiska lub innej wyznaczonejPrzezZamawiającego
osoby o wszelkich przeszkodach w wykonaniu umowy, ----------zamiarze Powierzenia
9) ,niezwłocznego iniormowania przedstawicieli Zamawiającego
7,
zapisów
z
uwzględnieniem
podwykonawcy,
§
wykonania cźęściumowy
okiesie realizacji umowy, opłaconego ubezpieczenia od
posńdania,

o

10)

stałego

w

t

2.

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoŚci, związanej z Przedmiotem
l lmn\^/\/ ------_-l----:---_. ------umowy.
Wykonawca zobowiązuje się w okresie realizaĄi umowy do zatrudnienia pracownikow
świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy
Do dnia 01,01,2018 r Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracownikow, o ktÓrych mowa
w ust, 2wrazz zanonimi=o*anymi kopiami umow o pracę zawartymi z Pracownikami ŚwiadczącYmi
usługi, poświadczone za zgodńośó z oryginałem przez wykonawcę (podwykonawcę), zawierające
infońacle obejmujące lmiĘ i nazwisko §racownika, datę zawarcia umowy oraz jej rodza1, okres
obowiązywania umowy, oiaz wymiar czasu pracy; wykaz pracownikow stanowi załącznik do
umo*y, zmiany perŚonalne pracownikow zatrudnionych do realizaĄi umoWY, wYmagają
--n ezwłoczne g o p rzedłoże n a zamawiające m u a ktu a neg o wykazu.
Kazdorazowo na ządanie zamawiającego, w terminie wskazanym przez zamawiającego,
wykonawca zobowiązuje się przedłoż.yć do wglądu kopie zanonimizowanych umów o Pracę
zawa ńych z pracowni kam i świad czący mi usłu g i. ---Nieprzedłożenie przez wykonawcę t<opii umow, o ktorych mowa w ust, 3 we wskazanYm terminie
:._-,---będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku wskazanego w ust. 2.
Wykonawca pzedłoży Zamawiającemu oŚwiadczenie, Że wskazane
W dniu podpisania umowy'pojazdy
zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamowienia.
w formuiarzu ofeńowym
oświadczenie zawierac będzie dane pojazdów umoźliwiające ich identYfikację
Do obowiązkow Zamawiającego należy : ------------1) zapewnienie zasilania energią elektryczną kontenera prasującego, ----------_
2) zapewnienie bezkolizyjne§o dojazdu do kontenerów przeznaczonych do WYWozu lub

5,
o,

7,

l

i

i

4,

rozładunku

8.

W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłożyZamawiĄącemu do wglądu dowod osobistY lub
i

n

ny doku ment potwier dzający tozsam oścWykonawcy.

.

,1,

2.
ó.

§3

Biezącym koordynatorern realizacji umowy ze strony Zamawiającego będzie gosPodaz targowiska
lub inna osoba wyznaczona przezZamawiającego ----Biezący nadzor nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego spraworruaó będzie....,.
aiezący nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawować będzie,

§4

1.

2.

Jako podstawę do określenia wynagrodzenia Wykonawcy strony przyjmuja staw|9 ryczałtową za
wywoż 1 tony odpadów z konteńera prasującegó o pojemności co najmniej 20m3 lub z kontenera
zł. brutto (,....,.........,,_..,......,..,... zł. brutto), odpowiadającą cenie
rcp-gz, w kwocie
określonej w ofercie Wykonawcy, ----------Wynagroózenie Wykoń.*.y, Ó ttorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie kosztY związane
czYnnoŚci
z' wlikonaniem przedmiotu umow!, w tym koszty związane z wYkonaniem
jak
przedmiotu
umowY,
wykonania
towabyszących lub zamiennych, nieńędnyih Oo nalezytego
za
i
oPłatę
ze
Środowiska
również wszelkie należne opiaty i podatki, w tym opłatę za kozystanie
'...........,..
zł,
kwotę
składowanie odpadów, jak rowniez podatek VAT ustalony przezWykonawcę na
l

""'a''l

\."""""""'

al \------------

_a^_,_l

.

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie stosownej zmianie w przypadku ustawowej zmianY stawki
póo"tiu VAT; Wykonawca'wskaŹe ZamawiĄącemu kwotę należnego podatku VAT w PrzYPadku
---------j---ustawowej zmiany stawki
na
4, WynagrodŻenie płatne będzie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, Przelewem
----------:
*Śr.i"ny pzez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od datY Przedłozenia -----1) fakturyVAT potwierdzonĄprzez osobę, o ktorej mo*9 y § 3 ust,
pkt 1, wystawionych
Zi OoXumentow potwierOzaląiych przyjęcie odpadbw, o których mowa y u9t, 1,
unieszkodliwiania
lub
odzysku
zakresie
w
pzez podmiot uprawniony'do'proraóizenia działalności
odpadów.
rachunku
oatą wykonania zobowiązania pieniężnego jest dzień dokonania Pzelewu
dane:
zamawiającego; pzedkłada ne pzezwykonańcę faktury VAT zawieraĆ mają nastęPujące
1) n.'oy*Óu,'Miasto Katowice, ul. Mlyńska 4, 40-098 Katowice, NlP 634-001,01-47,
- 859,
2) odbiorca faktury: ZakładTargowisk Miejskich w Katowicach, ul. Gliwicka 154,40
3,

podatku.

2,:.----,--.-

z

-

Katowice,

Wykonawca nie moźe przenieścna osoby trzecie wierzytelności pienięznej przysługującej mu od
Zam awiające g o, bez zgody Zamawiające g o wyrazo n ej n a p śm e.
6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem czynnym podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NlP
5.

i

i

§5

1. W

przypadku wadliwego wykonania umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin niezbędny
do usunięcia wady, o ktorym zawiadomi Wykonawcę telefonicznie, e-mailem lub faksem. Powyzsze
zawiadomienie zostanie potwierdzone w formie pisemnej.
2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku
1) bezskutecznego upływy terminu, o ktorym mowa w ust. 1, w
.,.stawki
ryczałtowej brutto, o ktorej mowa w § 4 ust. 1,

wysokości

.

2)

rozwiązania umowy

z

przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, w wysokości 3OO-krotnej

stawki ryczałtowej brutto, o ktorej mowa w § 4 ust. 1,
niezrealizowania umowy osobami ktore nie zostały ujęte w wykazie
w wysokości1O-krotnej
stawki ryczałtowej brutto, o ktorej mowa w § 4 ust, 1 za każdą osobę poniżej liczby
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wskazanej w wykazie pracowników,
o ktorym mowa w § 2 ust, 3 niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w
ust 2 pkt 2,.----------4) niedopełnienia wymogu skierowania do realizacji umowy wskazanych przez wykonawcę
pojazdow - w wysokości100,- zł za każdy dzień stwierdzenia realizaĄi usługi innym pojazdem,
niz ujęty w oświadczeniu, o ktorym mowa w § 2 ust. 6.
Jezeli szkoda wyrządzona Zamawiającemu z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przewyższy wysokośó kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiający moźe
dochodzic od Wykonawcy rożnicy pomiędzy wysokością uiszczonych kar
rzeczywiście
poniesionymi stratami

3)

3.

-

-

a

§6
Umowa zawańa zostaje na czas oznaczony, tj. na okres od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia

31 grudnia 2018r.

§7

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego

o

zamiarze powierzenia wykonania częściumowy
podwykonawcy, pzed kład aj ąc Zamawialącem u
oświadczenie Wykonawcy o zamiaze powierzenia wykonania częściumowy podwykonawcy,
wskazaniem częściumowy, którą zamierza powierzyć podwykonawcy, osoby
podwykonawcy, miejsca siedziby podwykonawcy (W przypadku podwykonawcy będącego
osobą fizyczną miejsca zamieszkania) oraz danych umoźliwiających kontakt
osobą
reprezentującą wskazanego podwykonawcę, --którym mowa
1,
oświadczenia dokumenty wymagane w postępowaniu,
potwierdzające:
a) brak podstaw wykluczenia wskazanego podwykonawcy,
b) spełnianie przez wskazanego podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu, w zakresie
właściwymdla częściumowy, ktorą Wykonawca zamierza powierzyó podwykonawcy. -----2, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących
podwykonawcy wskazanego w złożonymoświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 , oraz
przekaże Zamawiającemu informacje na temat nowych podwykonawców, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzyó realizację częściumowy.
Zamawiający, w terminie 5 dni od dnia doręczenia oświadczeń i dokumentów, o ktorych mowa
w ust. l i 2, zawiadomi Wykonawcę, ze nie wnosi zastrzeżen do wskazanego podwykonawcy, albo
wobec wskazanego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia lub wskazany podwykonawca
nie spełnia warunkow udziału w postępowaniu, o ktorym mowa w § 1
4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec wskazanego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia lub wskazany podwykonawca nie spełnia warunkow udziału w postępowaniu, o ktorym
mowa w § 1, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym wskazanym

1)

:

ze

z

2)

l

o

w§

(

podmiotem lub zrezygnowaó z powierzenia wykonania częściumowy podwykonawcy w przypadku
zastąpienia podwykonawcy innym wskazanym podmiotem; zapisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
5. Kopie umów o podwykonawstwo, poświadczone przez Wykonawcę za zgodnoścz oryginałem,
Wyko n awca n ezwłocz n e przed kłada Zamawi aj ące m u
6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego i osób trzecich, na zasadach określonych przez
Kodeks cywilny, za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy. Powierzenie wykonania częściumowy podwykonawcy nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
i

1.

2.
3,

4.

i

§8

Zamawiający zastrzega sobie mozliwośó zmian postanowień umowy w stosunku do treściofeńy
Wykonawcy, w szczególności terminu jej realizaĄi, w przypadku zaistnienia okoliczności
organizacyjnych, prawnych, ekonomicznych lub technicznych, niemozliwych do przewidzenia
w dniu zawarcia umowy,
Zamawialący zaslrzega sobie prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1-miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
Zamawiający moze rozwiązac umowę w trybie natychmiastowym w przypadku wykreślenia
Wykonawcy z rejestru działalnościregulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od
właścicielinieruchomości na terenie Miasta Katowice, rażącego naruszenia przez Wykonawcę
postanowień umowy, w szczególności postanowień § 2 ust. 1 , oraz bezskutecznego upływu
terminu, o ktorym mowa w § 5 ust. ,1 - niezaleznie od obowiązku zapłaty kary umownej, o ktorej

mowaw§5ust.2.
Wykonawca zapłaci karę pienięzną nałozoną na zamawiającego przez właściwyorgan
z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy,

Spory mogące wyniknąć

w katowicach.

W

z

§9

realizaĄi umowy rozstrzygane będą pżez właściwyzeczowo sąd
§ 10

z

się odpowiednio przepisy ustawy dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowień publicznych (Dz, U. z2017r., poz. 1579 - tekst jednolity zpożn.
zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z2016r., poz. 1987 tekst jednolity), ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289 tekst jednolity) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
sprawach nieuregulowanych umową stosuje

§ 11
Umowa sporządzona została w dwoch jednobzmiących egzemplazach, po jednym dla kaźdej ze
stron.

ZAMAWIAJ4CY

IłryKoNAWCA

WZoR

Załącznik nr 10 do S|WZ
nr

spraw 6/2017

UMoWA NR ...../oP/zP/201 7
na wykonanie usługiw ramach zamówienia publicznego
udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego
2017r. pomiędzy:
zawarta w Katowicach w

dniu

Miastem Katowice

-

Zakładem Targowisk Miejskich

w

Katowicach, ul, Gliwicka 154,

40-859 Katowice, reprezentowanym pżez Dyrektora, Brygidę Dziuk
zwanym w umowie ,,Zamawiającym",
a

zwanym w umowie ,,Wykonawcą".

§1

1.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie
nr 612017 Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę, zgodnie ze
złożona ofertą, polegającą na:
1) wywozie wstępnie posegregowanych stałych odpadow z targowisk administrowanych przez
Zamawialącego, tj.
a) targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach pzy ul. Katowickiej 61, -------------b) targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy pl. Miarki,
c) targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Agnieszki 21.----------------2) wywozie niesegregowanych stałych odpadow komunalnych z obiektu biurowego
zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Gliwickiej 154. -------Celem gromadzenia odpadow pzeznaczonych do wywozu Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu, w miejsce pżez niego wskazane : ------------1) cztery pojemniki 1100l. - na teren targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy
:

2.

2)
3)
4)

ul. Katowickiej 61

cztery pojemniki 1100l. - na teren targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy
Pl. Miarki,
dwa pojemniki 1100l. - na teren targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy
ul. Agnieszki 21
jeden pojemnik 1100l. - na teren obiektu biurowego zlokalizowanego w Katowicach przy
ul. Gliwickiej 154, --------

§2

1.

Do obowiązków wykonawcy nalezy

1) wywóz stałych odpadow komunalnych z obiektów, o ktorych mowa w §
a) z obiektow, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1a-b: ------*
- w poniedziałki, środy, piątki w

:

1, w tym

:

godzinach 6.00-7,00
zależnościod potzeb, na żądanie zamawiĄącego w pozostałe dni tygodnia z wyłączeniem
niedziel, w godzinach 6.00 - 7.00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, mailowym lub
faksem---_ dodatkowo w soboty w godzinach 13.00-15,00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym,
mailowym lub faksem
b) zobiektu, októrym mowaw§ 1 ust. 1 pkt 1c-wewtorki ipiątkiwgodzinach6.00-8.00
c) z obiektu, o którym mowaw § 1 ust. 1pkt2-co2 tygodniew dniu tygodnia igodzinie
uzgodnionej pomiędzy stronami; uzgodniony termin wywozu strony potwierdzą w formie
pisemnej, mailowo, faksem--2) nieodpłatne podstawienie Zamawiającemu, na czas obowiązywania umowy sprawnych

-

L
technicznie pojemników, o których mowaw§ 1 ust.2pkt1-4,--nieodpłatne utrzymanie sprawności technicznej pojemnikow, o ktorych mowa w pkt 2, lub ich
wymiana na wolne od wad
prowadzenie prac zzachowaniem obowiązujących przepisów orazzasad bhp i p/poz
4)
zapewnienie właściwejorganizacji pracy oraz właściwegonadzoru nad osobami realizującymi
5)

3)

6)
7)

8)

niezwłoczne informowanie wyznaczonej
przeszkodach w wykonaniu umowy

pzez

Zamawiającego osoby

niezwłocznego informowania przedstawicieli Zamawiającego

o

w

wszelkich

zamiaze powierzenia

wykonania częściumowy podwykonawcy, z uwzględnieniem zapisow § 7,

stałego posiadania,

o

okresie realizacji umowy, opłaconego ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,związanej
umowy.

z

od

pzedmiotem

2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie realizacji umowy do zatrudnienia pracowników
świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu pzepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974r, - Kodeks pracy
r, -",

dnia 01,01,2018 r. Wykonawca przedłożyZamawiającemu wykaz pracowników, o których mowa
kopiami u mów o pracę zawańymi z pracownikami świadczącymi
usługi, poświadczone za zgodnoścz oryginałem przez wykonawcę (podwykonawcę), zawierające
informacje obejmujące imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy oraz 1ej rodzaj, okres
obowiązywania umowy, oraz wymiar czasu pracy; wykaz pracowników stanowi załącznik do
umowy; zmiany personalne pracowników zatrudnionych do realizaĄi umowy, wymagają
n iezwłocznego przedłozen ia Zamawiającem u aktual neg o wykazu. --4. Kazdorazowo na ządanie zamawiającego, w terminie wskazanym przez zamawiającego,
wykonawca zobowiązuje się pzedłożyc do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę
zawańych z pracownikami świadczącymi usługi.----5. Nieprzedłozenie przez wykonawcę kopii umow, o ktorych mowa w ust. 3 we wskazanym terminie
będzie traktowane jako, niewypełnienie obowiązku wskazanego w ust. 2.
6. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że wskazane
w formularzu ofeńowym pojazdy zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamowienia.
Oświadczenie zawierac będzie dane pojazdów umozliwiające ich identyfikację
7, Do obowiązków Zamawiającego należy zapewnienie bezkolizyjnego dojazdu do pojemnikow
przeznaczonych do wywozu lub rozładunku
8. W dniu podpisania umowy Wykonawca pzedłożyZamawiającemu do wglądu dowód osobisty lub
n ny do ku m ent potwier dzający tozsa m ośó Wykonawcy. *---*-3. Do

w ust. 2wrazzzanonimizowanymi

i

§3

1.

Osoba wyznaczona przezZamawiającego, każdorazowo wskazywaó będzie Wykonawcy pojemniki
z odpadami (o poj. 1100l.) przeznaczonymi do wywozu. llośó pojemnikow z odpadami wskazanymi
do wywozu stanowi podstawę do określenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, o ktorym

mowaw§4ust.

2.
3.

1

Biezący nadzor nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie
Bieżący nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawowac będzie

§4
Jako podstawę do określenia wynagrodzenia Wykonawcy strony przyjmują stawkę ryczałtową za
wywoz odpadow z pojemnika 1100l, w
,....., zł, brutto),
zł. brutto
odpowiadającą cenie określonej w ofercie Wykonawcy, ----------2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty związane
wykonaniem czynności
Iowarzyszących lub zamiennych, niezbędnych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, jak
rowniez wszelkie nalezne opłaty i podatki, w tym opłatę za korzystanie ze środowiska i opłatę za
składowanie odpadów, jak rowniez podatek VAT ustalony przez Wykonawcę na kwotę :.,......,,,., zł.
1,

kwocie

z

z
(

3.

(

,,,.,..,.,,..,,.,.,,.,zł.

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie stosownej zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki

podatku VAT; Wykonawca wskaze Zamawiającemu kwotę naleznego podatku VAT w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku.
4. Wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu kazdego miesiąca kalendazowego, przelewem na
wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty przedłożenia: -*----1) faktury VAT potwierdzonej pżez osobę, o któĘ mowa w § 3 ust. 2,
2) dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów, o których mowa w ust, 1 pkt 1, wystawionych
pżez podmiot uprawniony do prowadzenia działalnościw zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadow.
5. Datą wykonania zobowiązania pienięznego jest dzień dokonania przelewu
rachunku
zamawiającego; przedkładane przęz wykonawcę faktury VAT zawierać mają następujące dane:
1) nabywca: Miasto Katowice, ul. Młyńska 4,40-098 Katowice, NlP 634-001-01-47,
2) odbiorca faktury. Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, ul. Gliwicka 154,40 - 859,
Katowice,
6. Wykonawca nie moze przenieśó na osoby trzecie wierzytelności pien ięznej przysługującej mu od
Zamawiającego, bez zgody ZamawiĄącego wyrażonej na piśmie. --7. Wykonawca oświadcza, ze jest podatnikiem czynnym podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NlP

z

§5

1, W

2.

przypadku wadliwego wykonania umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin niezbędny
do usunięcia wady, o ktorym zawiadomiWykonawcę telefonicznie, e-mailem lub faksem, Powyższe
zawiadomienie zostanie potwierdzone w formie pisemnej.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku
bezskutecznego upływy terminu, o ktorym mowa w ust. 1, w
...stawki
ryczałtowej brutto, o ktorej mowa w § 4 ust. 1,
rozwiązania umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, w wysokości 1OO-krotnej
stawki ryczałtowej brutto, o ktorej mowa w § 4 ust, 1,
,1O-krotnej
niezrealizowania umowy osobami ktore nie zostały ujęte w wykazie
w wysokości
'brutto,
stawki ryczałtowej
o ktorej mowa w § 4 ust. 1
za każdą osobę ponizej liczby
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wskazanej w wykazie pracowników,
o ktorym mowa w § 2 ust. 3 niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej, o ktorej mowa w
ust 2 pkt 2,.----------niedopełnienia wymogu skierowania do realizacji umowy wskazanych przez wykonawcę
pojazdow
w wysokości100,- zł za każdy dzień stwierdzenia realizaĄi usługi innym
pojazdem, niz ujęty w oświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 6.
Jeżeli szkoda wyrządzona Zamawiającemu z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przewyższy wysokośó kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiający moze
rzeczywiście
dochodzió od Wykonawcy rożnicy pomiędzy wysokością uiszczonych kar
poniesionymi stratami

1)
2)
3)

4)
3.

wysokości

:

-

-

-

a

§6

umowa zawańa zostaje na czas oznaczony, tj. na okres od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia

31 grudnia 2018r.

§7

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zamiarze powiezenia wykonania częściumowy

podwykonawcy, przed kład aj ąc Zamawiającem u
1) oświadczenie Wykonawcy o zamiarze powierzenia wykonania częściumowy podwykonawcy,
ze wskazaniem częściumowy, ktorą zamierza powierzyć podwykonawcy, osoby
podwykonawcy, miejsca siedziby podwykonawcy (W przypadku podwykonawcy będącego
osobą fizyczną miejsca zamieszkania) oraz danych umozliwiających kontakt z osobą
reprezentującą wskazanego podwykonawcę,
postępowaniu,
1,
ktorym mowa
oświadczenia dokumenty wymagane
potwierdzające: ----a) brak podstaw wykluczenia wskazanego podwykonawcy,
b)
spełnianie przez wskazanego podwykonawcę warunkow udziału w postępowaniu, w zakresie
właściwymdla częściumowy, ktorą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. ------:

2)

i

w

o

w§

2, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego

o

wszelkich zmianach danych dotyczących
podwykonawcy wskazanego w złożonymoświadczeniu, o ktorym mowa w ust, 1 pkt ,1 , oraz
przekaże Zamawiającemu informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzyó realizację częściumowy.
3. Zamawialący, w terminie 5 dni od dnia doręczenia oświadczeń i dokumentów, o ktorych mowa
w ust. l i 2, zawiadomi Wykonawcę, ze nie wnosi zastrzeżen do wskazanego podwykonawcy, albo
wobec wskazanego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia lub wskazany podwykonawca
nie spełnia warunkow udziału w postępowaniu, o ktorym mowa w § 1
4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec wskazanego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia lub wskazany podwykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, o ktorym
mowa w § 1, Wykonawca zobowiązany jest zastąpic tego podwykonawcę innym wskazanym
podmiotem lub zrezygnować z powierzenia wykonania częściumowy podwykonawcy w przypadku
zastąpienia podwykonawcy innym wskazanym podmiotem; zapisy ust, 1-3 stosuje się odpowiednio,
5. Kopie umow o podwykonawstwo, poświadczone przez Wykonawcę za zgodnośćz oryginałem,
Wyko n awca n iezwłoczn e p rzed kłada Zamawi aj ące m u
6 Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego i osob trzecich, na zasadach określonych przez
Kodeks cywilny, za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy. Powierzenie wykonania częściumowy podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek n|ewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy
i

1.

2.
3.

4.

§8

Zamawialący zastrzega sobie możliwośćzmian postanowień umowy w stosunku do treścioferty
Wykonawcy, w szczególności terminu jej realizacji, w pzypadku zaistnienia okoliczności
organizacyjnych, prawnych, ekonomicznych lub technicznych, niemożliwych do przewidzenia
w dniu zawarcia umowy.
Zamawlalący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia. ----Zamawialący może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w pzypadku wykreślenia
Wykonawcy z Ęestru,działalnościregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicielinieruchomoścl na terenie Miasta Katowice, rażącego naruszenia przez Wykonawcę
postanowień umowy, w szczególności postanowień § 2 ust. 1, olaz bezskutecznego upływu
terminu, oktorym mowaw§5 ust. 1 -niezależnieodobowiązkuzapłatykaryumownej, oktorej

mowaw§5ust,2.

Wykonawca zapłaci karę pieniężną nałożonąna zamawlającego przęz właściwyorgan z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy,

Spory mogące wyniknąć
w Katowicach. ..-..-.:-

z

§9

realizaĄi umowy rozstrzygane będą przez właściwyrzeczowo sąd

§10

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z2017r.,poz. 1579- tekst jednolity zpoźn. zm.), ustawy
z dnia 14 g.rudnia 2012r. o odpadach (Dz, U. z 2016r., poz. 1987 tekst jednolity), ustawy z dnia
13września 1996r. o utzymaniu czystościi porządku w gminach (Dz. U. z2017r., poz, 1289 - tekst
jednolity) oruz pżepisy Kodeksu cywilnego
§ 11
jednobrzmiących
Umowa spoządzona została w dwoch
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

stron
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