
 
 

Zamawiający: 
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ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
publicznego na: 

 
 
 
 

PRZEPROWADZENIE W CYKLU  
ROCZNYM BADAŃ ILOŚCI I SKŁADU 

ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄ-
CYCH Z TERENU GMINY WROCŁAW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:  

1. Formularz oferty z załącznikami  

2. Projekt umowy 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 
Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o.,  
ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, 
tel. 071 75-86-900, fax 071 75-86-922, www.ekosystem.wroc.pl,  
e-mail: zamowienia@ekosystem.wroc.pl, 
godziny pracy: 730 -1530 od poniedziałku do piątku. 
 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwaną dalej „ustawą 
Pzp”.  
 

2. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, których wartość jest równa lub przekracza 
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i jest mniejsza niż wyrażona w zło-
tych równowartość kwoty 750 000 euro. 

 
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
 
4. Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie, a także warunki zamówienia mogą być zmienione 

lub odwołane. 
 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w cyklu rocznym badań ilości i składu od-

padów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław z wykorzystaniem metodyki 
rekomendowanej przez Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami 
(www.mos.gov.pl). 
 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1) weryfikację danych statystycznych i sprawozdawczych dotyczących ilości odpadów ko-

munalnych wytwarzanych i odbieranych z gospodarstw domowych oraz z głównych ro-
dzajów obiektów infrastruktury, 

2) określenie ilości (masa i objętość) odpadów komunalnych wytwarzanych przez miesz-
kańców, w szczególności odpadów zmieszanych, odpadów z tworzyw sztucznych, metali 
i opakowań wielomateriałowych, odpadów z papieru i tektury, odpadów zielonych oraz 
odpadów opakowaniowych ze szkła, w przeliczeniu na mieszkańca, 

3) określenie składu granulometrycznego i materiałowego (morfologicznego) odpadów ko-
munalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z różnych źródeł (domowych i infra-
strukturalnych), 

4) określenie potencjału odpadów nadających się do odzysku, w tym recyklingu, 
5) ocenę jakości poszczególnych frakcji granulometrycznych i materiałowych w aspekcie 

przydatności do odzysku, w tym recyklingu, oraz innych metod przetwarzania, 
6) charakterystykę właściwości technologicznych (wilgotność, ciepło spalania, strata pra-

żenia, współczynnik respiracji) wybranych frakcji granulometrycznych i materiałowych, 
7) ogólną ocenę odpadów komunalnych dla wyboru metod ich przetwarzania, 
8) prognozę ilości i składu wszystkich frakcji odpadów do 2030 r.  
 

3. Termin realizacji zamówienia: 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 
w projekcie umowy i załączniku nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stano-
wiących załączniki do SIWZ.  

 
5. Kody CPV:  

79723000-8 – usługi analizy odpadów, 
73111000-3 – laboratoryjne usługi badawcze, 
71900000-7 – usługi laboratoryjne. 

 
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu. 
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.2.2. zdolności zawodowej. 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 
1.2.2.1. wykonał co najmniej jedno zlecenie z zakresu badań morfologicznych 

odpadów komunalnych, które trwało nieprzerwanie przez okres 12 mie-
sięcy wraz z opracowaniem raportu z badań dla obszaru zamieszkałego 
przez co najmniej 150 000 mieszkańców, 

1.2.2.2. przeprowadził co najmniej 3 badania składu morfologicznego odpadów. 
1.2.3. zdolności technicznej. 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 2 osobami 
zatrudnionymi na umowę o pracę, posiadającymi stopień naukowy co najmniej 
doktora z dziedziny nauk technicznych lub chemicznych, które będą opracowy-
wały wyniki badań oraz sporządzą prognozy, w tym co najmniej jedną osobą 
posiadającą stosowny stopień naukowy w specjalności gospodarka odpadami. 

 
2. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiada-

jąca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie. 
 
 
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
 
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

w zakresie wskazanym w załączniku nr I. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stano-
wić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu.  
 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, 
o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamó-
wienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie wa-
runków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. 
 

3. Do oferty należy dołączyć również następujące oświadczenia i dokumenty:  
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospo-

darczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
b) „Wykaz usług – badania morfologiczne odpadów komunalnych” potwierdzający spełnianie 

warunku uczestnictwa określonego w rozdz. IV pkt 1.2.2.1., sporządzony wg załącznika 
II wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania, podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane, ilości mieszkańców zamieszkujących badany obszar, 

c) „Wykaz usług – badania składu morfologicznego odpadów” potwierdzający spełnianie wa-
runku uczestnictwa określonego w rozdz. IV pkt 1.2.2.2., sporządzony wg załącznika III 
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wraz z podaniem przedmiotu, podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane 
(dotyczy również Wykonawcy, który chce otrzymać punkty w kryterium „Przeprowadze-
nie większej ilości badań składu morfologicznego odpadów niż 3 badania”), 

d) „Wykaz usług – wydanie publikacji, ekspertyz, opinii, opracowań studialnych”, sporzą-
dzony wg załącznika IV wraz z podaniem przedmiotu, podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane (dotyczy Wykonawcy, który chce otrzymać punkty w kryterium 
„Ilość wydanych publikacji, ekspertyz, opinii lub opracowań studialnych w zakresie go-
spodarki odpadami”) 

e) dowody określające czy usługi podane w załącznikach nr II, III i IV zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasad-
nionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub cią-
głych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, 

f) wykaz osób potwierdzający spełnianie warunku uczestnictwa określonego w rozdz. IV 
pkt 1.2.3., sporządzony wg załącznika V wraz z podaniem imion i nazwisk, wykształcenia 
i podstawy dysponowania tymi osobami,  

g) zakres części zamówienia powierzonych podwykonawcom wg załącznika nr VI (jeżeli 
dotyczy), 

h) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo re-
prezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), 

i) umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (w przypadku skła-
dania oferty wspólnej). 

 
4. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek wykluczenia Wyko-

nawcy z postępowania będzie dokonywane na podstawie oświadczeń składanych z ofertą.  
 

5. Zamawiający może wezwać w terminie przez siebie wyznaczonym Wykonawców na każdym 
etapie postępowania do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

 
6. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw. 
 
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie oświadczeń, dokumentów i pełno-

mocnictw, nie złoży w wyznaczonym terminie wyjaśnień, o których mowa w pkt 6 lub wy-
jaśnienia budzą uzasadnione wątpliwości Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowa-
nia przekazując wykluczonemu Wykonawcy uzasadnienie pisemne dokonanego wyklucze-
nia. 

 
8. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy:  

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie wy-
kazał braku podstaw wykluczenia;  

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

art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1137) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  

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

c) skarbowe,  
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d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce ko-
mandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za prze-
stępstwo, o którym mowa w pkt 2;  

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

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowa-
dził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te infor-
macje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podej-
mowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

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

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

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłó-
cenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Za-
mawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubie-
gania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1541);  

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubie-
gania się o zamówienia publiczne. 

 
9. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 8.2. i 8.3. oraz 8.5.-8.9., może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestęp-
stwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z or-
ganami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadro-
wych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 

 
10. W przypadku, gdy Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wy-

konawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 9, Wykonawca 
nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 8.2. i 8.3. oraz 8.5.-
8.9. Powyższe nie dotyczy sytuacji, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbio-
rowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamó-
wienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
 

11. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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12. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 

13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
1) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrze-

żeniem wystąpienia innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, 

3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na po-

prawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 

7) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
14. Zamawiający może odrzucić ofertę, co do której posiada uzasadnione obawy nienależy-

tego wykonania zamówienia. 
 

15. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu oferty podając uzasadnienie dokona-
nej czynności. 

 
16. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokona-

nych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków za-

mówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób upraw-
nionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wyko-

nawcy mogą przekazywać pisemnie lub faksem. Oferty, umowy oraz oświadczenia i doku-
menty wymienione w rozdz. V mogą mieć wyłącznie formę pisemną.  

 
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się nume-

rem sprawy określonym w SIWZ.  
 
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres:  
Ekosystem Sp. z o.o., 

ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, 
fax 71/ 75-86-922, 

z dopiskiem „Zamówienia Publiczne”. 
 
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
 
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyja-
śnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 
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Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa po-
wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo po-
zostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie interne-
towej, na której udostępniono SIWZ. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o któ-
rym mowa w pkt 5.  

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpo-
wiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadcze-
nie Zamawiającego.  

 
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  
 
9. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Mo-

nika Cander, pokój 131, tel. 71 75-86-909. 

VII. Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą roz-

poczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia 
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego.  

VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert 
 
1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowa-
nia Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie 
oferty.  

 
2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii doku-

mentów przez osobę(y) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii po-
świadczonej notarialnie.  

 
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
 
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego Wykonawcę.  

 
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, 
a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, 
zszyta, uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz zawierała spis treści.  

8. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  
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9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować  
w następujący sposób: „Oferta w postępowaniu na przeprowadzenie w cyklu rocz-
nym badań ilości i składu odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy 
Wrocław” oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.  

 
10. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są 

jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowią-
cych tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), jeśli Wyko-
nawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jedno-
cześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

 
11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów 
oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsię-
biorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie 
niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne  
i skutkować będzie, zgodnie z uchwałą SN z dnia 20.10.2005 r. (sygn. III CZP 74/05), ich 
odtajnieniem.  

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio ozna-
kowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwie-
raniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności proce-
dury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

14. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępo-
wania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad, jak wpro-
wadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane 
w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, po potwierdzeniu poprawności po-
stępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywa-
nych nie będą otwierane.  

 
15. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, zostanie odrzucona. Wszelkie nie-

jasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym 
przed terminem składania ofert, w trybie przewidzianym w rozdz. VI.  

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 we 

Wrocławiu – sekretariat I piętro, do dnia 19.09.2017 r. do godziny 1030 i zaadresować 
zgodnie z opisem przedstawionym w rozdz. VIII. 

 
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
 
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 1 zostanie niezwłocznie zwrócona Wyko-

nawcy.  
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4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 we 
Wrocławiu – sekretariat I piętro, w dniu 19.09.2017 r. o godzinie 1100. 
 

5. Otwarcie ofert jest jawne.  
 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny. 

X. Opis sposobu obliczania ceny 
 
1. Wykonawca w Formularzu oferty poda cenę ofertową brutto za wykonanie wszystkich prac 

objętych przedmiotem zamówienia.  
 
2. Cena ofertowa brutto stanowić będzie całkowite wynagrodzenie netto za wykonanie przed-

miotu zamówienia, powiększone o wartość podatku VAT.  
 

3. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po prze-
cinku. Zamawiający nie określa zasad, według których należy zaokrąglać ceny. 

 
4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena 

określona przez Wykonawcę nie będzie podlegać negocjacji.  
 
5. Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa-

rów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), w wysokości 23%. 
 
 
XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, na podsta-

wie następujących kryteriów: 
1) cena ofertowa brutto – 60 %, 
2) przeprowadzenie większej ilości badań składu morfologicznego odpadów niż 3 badania 

– 20 %, 
3) ilość wydanych publikacji, ekspertyz, opinii lub opracowań studialnych w zakresie go-

spodarki odpadami – 20 %. 
 

2. Kryterium „Cena ofertowa brutto” (C) punktowane będzie w następujący sposób: 
a) oferta, w której zaproponowano najniższą cenę ofertową brutto otrzyma 10 punktów, 
b) pozostałe oferty otrzymają punkty wyliczone na podstawie wzoru: 

 

PC(i) = Cmin x 10 / C(i) 

gdzie: 
i – numer ocenianej oferty, 
PC(i) – liczba punktów przyznanych w kryterium „Cena ofertowa brutto” ofercie „i”, obli-

czona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert, 
C(i) – cena brutto oferty „i”. 

 
3. Kryterium „Przeprowadzenie większej ilości badań składu morfologicznego odpadów niż 

3 badania” (B) punktowane będzie w następujący sposób – oferta, w której Wykonawca 
poda w załączniku nr III, że przeprowadził badania składu morfologicznego odpadów w na-
stępującej ilości: 
a) co najmniej 4 badania – otrzyma 5 punktów, 
b) 5 badań i więcej – otrzyma 10 punktów. 
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4. Kryterium „Ilość wydanych publikacji, ekspertyz, opinii lub opracowań studialnych w za-
kresie gospodarki odpadami” (I) punktowane będzie w następujący sposób - oferta, w któ-
rej Wykonawca poda w załączniku nr IV, że wydał publikacje, ekspertyzy, opinie lub opra-
cowania studialne w zakresie gospodarki odpadami w następującej ilości: 
a) nie wydał żadnej publikacji lub co najmniej 1 publikację – otrzyma 0 punktów, 
b) co najmniej 2 publikacje – otrzyma 1 punkt, 
c) co najmniej 5 publikacji – otrzyma 2 punkty, 
d) co najmniej 7 publikacji – otrzyma 5 punktów, 
e) co najmniej 10 publikacji i więcej – otrzyma 10 punktów. 

 
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punk-

tów po przemnożeniu przez wagi przypisane poszczególnym kryteriom wg wzoru:  
 

P(i) = 60% x PC(i) + 20% x PB(i) + 20% x PI(i) 

gdzie: 
P(i) – końcowa, łączna liczba punktów przyznanych ofercie „i”, 
PC(i) – liczba punktów przyznanych w kryterium „Cena ofertowa brutto” ofercie „i”, 
PB(i) – liczba punktów przyznanych w kryterium „Przeprowadzenie większej ilości badań 

składu morfologicznego odpadów niż 3 badania” ofercie „i”, 
PI(i) – liczba punktów przyznanych w kryterium „Ilość wydanych publikacji, ekspertyz, opinii 

lub opracowań studialnych w zakresie gospodarki odpadami” ofercie „i”. 
 

6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

 
 
XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

 
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy 

zobowiązany jest do dostarczenia: 
1) dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (zgodnie 

z zapisami projektu umowy), potwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela Wy-
konawcy „za zgodność z oryginałem”, 

2) dokumentu potwierdzającego wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ. 

 
3. Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom.  

 
4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że 
zachodzą następujące przesłanki: 
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przezna-

czyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do 
ceny najkorzystniejszej oferty. 
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XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabez-

pieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% 
ceny brutto podanej w ofercie. 

 
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku na-

stępujących formach:  
a) pieniądzu;  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredyto-

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

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
 
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Ekosystem Sp. 

z o.o. w PKO BP S.A. nr konta: 
a) dla Wykonawców krajowych 85 1020 5226 0000 6502 0440 6468,  
b) dla Wykonawców zagranicznych PL 85 1020 5226 0000 6502 0440 6468 BPKOPLPW. 

 
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na 

oprocentowanym rachunku bankowym.  

5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że 
bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 
30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiają-
cego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wyko-
nawcy i bez dochodzenia, czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.  

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawia-
jący zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.  


