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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: usługa nieprzerwanego płoszenia metodą sokolniczą oraz przy pomocy psów dzikiego ptactwa
żerującego na Sortowni i Składowisku Balastu MPO-Łódź Sp. z o.o. przy ul. Zamiejskiej 1 w Łodzi.

Z A T W I E R D Z A M:

......................................................
Łódź, dnia 13.11.2017 r.
OPRACOWAŁ:

………..…………………

Łódź 2017 r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Informacje ogólne
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o.
Adres zamawiającego: ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź
Telefon/Faks: +42 616-04-14 / +42 616-07-51
Internet: http:/www.mpolodz.pl
E-mail: przetargi@mpolodz.pl

2.

Podstawa prawna
2.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwana w dalszej części specyfikacji
„Ustawą”.
2.2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

3.

Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na nieprzerwanym płoszeniu, od wschodu
słońca do zachodu słońca w tym dni wolne od pracy przy zastosowaniu wymaganych metod
podstawowych: tj. sokolnicza przy pomocy ptaków drapieżnych, metodą przy wykorzystaniu psów
i urządzeń pirotechnicznych i ewentualnych metod uzupełniających tj.: bio akustycznych, hukowej
i innych środków zgodnych z prawem, dzikiego ptactwa żerującego na Sortowni i Składowisku Balastu
przy ul. Zamiejskiej 1 w Łodzi.
3.2. Szczegółowe wymagania co do przedmiotu zamówienia:
3.2.1. Wykonawca płoszyć będzie ptaki stosując metody sokolnicze:
a) z zastosowaniem ptaków drapieżnych – powinien posiadać, co najmniej 3 ptaki, które jeśli
istnieje taki obowiązek są zarejestrowane w starostwie powiatowym,
b) przy pomocy psów – min. 1 pies.
3.2.2. Wykonawca powinien wykonać przedmiot zamówienia osobami, które muszą posiadać
odpowiednie kwalifikacje: ukończyły kurs sokolniczy i posiadają aktualne uprawnienia
sokolnicze Polskiego Związku Łowieckiego. Wykonawca na żądanie musi przedłożyć
Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy dokumenty potwierdzające ukończenie
kursu sokolniczego przez ww. osoby oraz w każdym momencie trwania umowy.
3.3. Wykonawca musi posiadać zezwolenie wydane przez Ministra Środowiska na łowienie zwierzyny przy
użyciu ptaka łowczego dla osoby (osób), która zamówienie będzie wykonywała.
3.4. Wykonawca samodzielnie zorganizuje zaplecze dla psów i ptaków drapieżnych.
3.5. Wizję lokalną w miejscu realizacji zamówienia można przeprowadzić po wcześniejszym telefonicznym
ustaleniu terminu pod numerem 42 689 73 50 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00
do 16:00.
3.6. Wszystkie podejmowane czynności muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie
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ochrony środowiska i prawa łowieckiego oraz przepisami BHP i ochrony środowiska.
3.7. Wykonawca musi posiadać kamizelki odblaskowe.
3.8. Wykonawca zobowiązany jest do stałego monitorowania ptactwa na terenie sortowni i składowisku
balastu.
3.9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika obserwacji ilości ptactwa i odnotowanie tego
w dzienniku służby. Dziennik dostarczy Zamawiający.
3.10.Za należycie wykonaną usługę Zamawiający uznaje, jeżeli płoszenie odbywa się w sposób
nieprzerwany od wschodu do zachodu słońca w tym dni wolne od pracy w efekcie, czego nie wystąpi
przebywanie ptaków na terenie sortowni oraz składowiska balastu. Zamawiający zastrzega sobie
prawo kontroli czasu pracy Wykonawcy.
3.11.Wykonawca, którego oferta będzie wybrana, jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy
zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu polisy OC w związku z prowadzoną
działalnością na kwotę min. 50 000 zł. Polisa będzie musiała obowiązywać przez cały okres
wykonywania umowy. W przypadku wcześniejszego zakończenia terminu ważności ubezpieczenia
Wykonawca będzie musiał przedłużyć umowę ubezpieczenia i okazać polisę Zamawiającemu.
W przypadku nie wykonania tego obowiązku Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy.
3.12.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
98390000-3 – Inne usługi.

4.

Termin i miejsce realizacji zamówienia
4.1. Okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy o daty zawarcia umowy.
4.2. Zawarcie umowy nastąpi nie wcześniej niż od dnia 01.01.2018 r.
4.3. Miejsce realizacji zamówienia: Sortownia Opadów oraz Składowisko Balastu MPO – Łódź Sp. z o.o.,
zlokalizowane w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1.

5.

Oferty częściowe, wariantowe, zamówienia uzupełniające
5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6.

6.

Informacje o walutach, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą
6.1. Wszelkie rozliczenia będą prowadzone w walucie polskiej: polski złoty (PLN).

7.

Sposoby porozumiewania się oraz osoby uprawnione do kontaktu
7.1. Zamawiający i Wykonawcy porozumiewają się w postępowaniu:
7.1.1. pisemnie: 91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2,
7.1.2. lub faksem: +48 42 616 07 51,
7.1.3. lub drogą elektroniczną: przetargi@mpolodz.pl
7.2. Oferta oraz wszystkie dokumenty dołączone do oferty, a także dokumenty złożone w trybie art. 26
ust. 2 oraz uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, muszą być złożone w formie pisemnych
oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Inne oświadczenia, wnioski,
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zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
7.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający uznaje, że
pismo wysłane na nr faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę, zostało mu
doręczone w sposób umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się z jego treścią. Dodatkowe wyjaśnienia
i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 15:00 pod wymienionymi
niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.
7.4. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
Leszek Kowalski (w sprawach merytorycznych) tel.: 42 689 73 20.
Krzysztof Pałaszewski (w sprawach formalnych) tel.: 42 616 04 14 wew. 184, e-mail: przetargi@mpolodz.pl.
ROZDZIAŁ II
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
8.

Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
8.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
8.1.1. Nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 Ustawy.
8.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
8.1.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
8.1.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
8.1.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej.
8.1.3. Potwierdzą, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
8.2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:
8.2.1.W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania,
że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 Ustawy.
8.2.2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
8.2.2.1. W zakresie warunku kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
posiadał:
8.2.2.1.1. Zezwolenie wydane przez Ministra Środowiska na łowienie zwierzyny przy użyciu
ptaka łowczego dla osoby (osób), która zamówienie będzie wykonywała.
8.2.2.2. W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:
8.2.2.2.1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.
8.2.2.3. W zakresie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby każdy wykonawca posiadał:
8.2.2.3.1. Ptaki drapieżne w ilości, co najmniej 3 sztuk.
8.2.2.3.2. Psy przystosowane do płoszenia ptactwa w ilości, co najmniej 1 sztuk.
8.2.2.3.3. Osoba wykonująca usługę sokolniczą musi mieć skończony kurs sokolniczy
i posiadać aktualne uprawnienia sokolnicze Polskiego Związku Łowieckiego.
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Wykonawca na żądanie musi przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu
podpisania umowy dokumenty potwierdzające ukończenie kursu sokolniczego przez
ww. osoby oraz w każdym momencie trwania umowy.
8.3. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 i 25 Ustawy, zgodnie
z art. 25a Ustawy, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą aktualnego na
dzień składania ofert, oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
8.4. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt. 2
Ustawy, zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.3
dotyczącą tych podwykonawców.
8.5. Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw do wykluczenia oraz
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby innych podmiotów,
zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.3 SIWZ,
dotyczącego tych podmiotów (podwykonawców).
8.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna
itd.) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.3 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te dla każdego uczestnika odrębnie, niezależnie
i w pełnym zakresie wymaganym przez Zamawiającego muszą potwierdzać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
8.7. Oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji, których polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz przez podwykonawców, składane są
w oryginale. Za oryginał oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.3 SIWZ, uważa się oświadczenie
złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.
8.8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt.. 8.1.2.
przedmiotowego SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
8.9. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 8.8. niniejszej
SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, gdy:
8.9.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
8.9.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 i ust. 5.
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8.9.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
8.10.W celu dokonania oceny, o której mowa w pkt. 8.9. SIWZ Wykonawca składa wraz z ofertą
zobowiązanie w formie oryginału, z którego wynikać będą w szczególności:
8.10.1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
8.10.2. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
8.10.3. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
9.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (fakultatywne), Zamawiający
wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia obligatoryjnych przesłanek wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy oraz Wykonawcę:
9.1. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017.1508 t.j.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2016, poz. 2171 t.j.);
9.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
9.3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą

umowę

w

sprawie

zamówienia

publicznego

lub

umowę

koncesji,

zawartą

z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania;
9.4. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
10. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu
10.1.Zawartość oferty – dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu
10.1.1. Formularz ofertowy wg załączonego do specyfikacji wzoru (zał. nr 1).
10.1.2. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie
podlega wykluczeniu, przygotowane zgodnie z pkt. 8 SIWZ (zał. nr 2).
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10.1.3. Wypełnione i podpisane przez Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna,
konsorcjum) pełnomocnictwo dla Wykonawcy wiodącego (lidera).
10.1.4. Jeśli dotyczy to zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 8.9. SIWZ.
10.1.5. Zaakceptowany przez podpis wzór umowy (zał. nr 5).
10.1.6. Pełnomocnictwo do reprezentowania, jeżeli ofertę składa Pełnomocnik.
10.2.Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
10.2.1. W terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji, o których mowa w art.
86 ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej dowody
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
10.3.Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń, o których mowa w pkt. 10.4. oraz
10.5. SIWZ, oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że:
10.3.1.1. spełnia warunki udziału w postępowaniu,
10.3.1.2. nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8
Ustawy,
10.3.1.3. oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
10.4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca, którego oferta
została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
10.4.1. Zezwolenie wydane przez Ministra Środowiska na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka
łowczego dla osoby (osób), która zamówienie będzie wykonywała
10.4.2. Wykaz ptaków i psów, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował (zał. nr 5). Jeśli
usługa będzie wykonywana ptakami, które podlegają obowiązkowi rejestracji w starostwie
powiatowym, Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty dokumenty potwierdzające taką
rejestrację. W przypadku, gdy Wykonawca wskazał w załączniku nr 5 podmioty, które
udostępnią niezbędny do wykonania zamówienia potencjał, Wykonawca jest zobowiązany do
przedstawienia

pisemnego

zobowiązania

podmiotu,

do

udostępnienia

potencjału,

potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 8.2.2.3. SIWZ.
10.4.3. Wykaz osób potwierdzający spełnienie warunku opisanego w pkt. 8.1.2.3. SIWZ (zał. nr 6).
10.4.4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, o których mowa w pkt. 8.1.2.1. (zał. nr 7).
10.5.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca, którego
oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów
i oświadczeń:
10.5.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, uzyskany nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych dokumentem

7

wystarczającym do potwierdzenia tego warunku jest oświadczenie wykonawcy złożone wraz
z ofertą w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
10.5.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
10.5.3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
10.5.4. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14)
i 21) ustawy – wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
10.5.5. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji
– dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności.
10.5.6. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
10.5.7. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 716).
10.6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zobowiązany jest do złożenia dokumentów wymienionych w § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający
od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
10.7.UWAGI
10.7.1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, na każdym etapie postępowania Zamawiający może wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
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uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
10.7.2. Ocena spełniania przez Wykonawców ww. warunków dokonana będzie zgodnie z formułą
TAK/NIE (spełnia/nie spełnia) na podstawie treści złożonych dokumentów i oświadczeń
określonych w pkt. 10 SIWZ.
11. Oferta wspólna.
11.1.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki cywilne)
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.2.Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty
i zawierać w szczególności wskazanie postępowania, które dotyczy i zakresu umocowania
pełnomocnika.
11.3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki
cywilne/konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 Ustawy.
11.4.Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy członek spółki
konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 Ustawy.
11.5.W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy wymagania te muszą być
spełnione wspólnie przez Wykonawców.
11.6.Wykazy lub formularze sporządzone zgodnie z załączonymi do SIWZ wzorami, składa i podpisuje
w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu
przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców
składających ofertę wspólną.
11.7.Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 8.3. i w pkt. 10.2. każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy członek konsorcjum/wspólnik
spółki cywilnej) składa indywidulanie. Pozostałe oświadczenia i dokumenty składają wspólnie
wszyscy uczestnicy konsorcjum oraz wspólnicy spółki cywilnej.
11.8.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie
zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.
11.9.Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem,
którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
11.10. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, a podmioty te
będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące tych
podmiotów wymienione w pkt. 10.5. SIWZ.
11.11. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega
sobie prawo żądania umowy regulującej współpracę Wykonawców wchodzących w skład
konsorcjum zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy PZP.
12. Informacja o podwykonawcach
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12.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia.
12.2. Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zlecał usługi innym
podmiotom (podwykonawcom), zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w formularzu
ofertowym w pkt. 5. Oświadczenie to zawiera określenie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy.
12.3. Wykonawca jest również zobowiązany do podania nazw tych podwykonawców, na których zasoby
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
12.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
12.5. W przypadku braku oświadczenia w tym zakresie Zamawiający przyjmuje, że całość zamówienia
będzie wykonywana przez Wykonawcę samodzielnie.
12.6. Zamawiający będzie stosował całość przepisów, dotyczących podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców, zawartych w ustawie PZP.
13. Wadium
13.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ III
ZASADY PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
14. Sposób składania ofert
14.1.Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach
lub opakowaniach. Koperta lub opakowanie mają być oznaczone pieczęcią Wykonawcy
i zaadresowane do Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o.,
91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2. Środek koperty (opakowania) ma być opatrzony napisem:
„Oferta na usługę nieprzerwanego płoszenia metodą sokolniczą oraz przy pomocy psów
dzikiego ptactwa żerującego na Sortowni i Składowisku Balastu MPO-Łódź Sp. z o.o. przy
ul. Zamiejskiej 1 w Łodzi”. Nie otwierać przed 24.11.2017 r.” Oferta ma być sporządzona w
języku polskim, każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem
nieważności w formie pisemnej, treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta musi być
podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze
lub ewidencji działalności gospodarczej lub przez pełnomocnika umocowanego zgodnie z zasadami
reprezentacji.
14.2.Oferta powinna być ponumerowana i ułożona w kolejności przedstawionej w punkcie 10.1. SIWZ.
14.3.Załączone do oferty dokumenty muszą być w formie oryginału lub kopii podpisanych lub
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji,
z wyłączeniem oświadczeń o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania, które muszą być w formie oryginału. Zamawiający

10

zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Pełnomocnictwa muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
14.4. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego wezwania do złożenia lub uzupełnienia
dokumentów, przewidzianych odpowiednio w art. 26 ust. 1 oraz art. 26 ust. 3 ustawy PZP, złożone
oraz uzupełnione dokumenty muszą być złożone w formie określonej w pkt. 14.3.
14.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów udostępniających swój potencjał i biorących udział w realizacji zamówienia, kopie
dokumentów dotyczących Wykonawców lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub podmioty, którego dokumenty dotyczą.
14.6. Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich instrukcji, formularzy
i warunków umowy i specyfikacji zawartych w niniejszej SIWZ.
15. Sposób obliczenia ceny oferty
15.1. Cena zamówienia jest ceną ryczałtową i ma określać koszt wykonania zamówienia w ciągu miesiąca
oraz wartość usługi w okresie całego okresu wykonywania zamówienia. W cenie muszą zawierać się
wszystkie koszty, jakie zostaną poniesione przez wykonawcę na wykonanie przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ wraz z podatkiem VAT. Ustalona przez wykonawcę cena
za usługę będzie niezmienna w okresie obowiązywania umowy.
15.2.Zgodnie z art. 91 ust 3a Ustawy, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
ROZDZIAŁ IV
TRYB I ZASADY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
16. Tryb oceny ofert
16.1. Oceny ofert będzie dokonywać komisja przetargowa.
16.2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy Wykonawca,
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
17. Ocena ofert
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W niniejszym przetargu oferty będą oceniane według następującego kryterium:
Cena oferty – 100% (pkt)
Oferty będą oceniane według powyższego kryterium w skali od 0 do 100 pkt. przez członków komisji
przetargowej.
Cena oferty – punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny ofertowej podanej
w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt., pozostali
Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, według wzoru:
C = (Cmin/Cx) x 100 pkt.
gdzie:
Cmin – najniższa cena oferowana spośród wszystkich ofert
Cx – cena oferty badanej
ROZDZIAŁ V
INFORMACJE O TRYBIE SKŁADANIA, OTWARCIA OFERT ORAZ ZAWIADOMIENIA
O WYNIKU POSTĘPOWANIA
18. Miejsce i termin składania ofert
18.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o., 91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2,
w sekretariacie Spółki, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.11.2017 r. do godz. 1000
18.2. Oferty złożone po tym terminie lub w innym miejscu nie będą rozpatrywane.
19. Miejsce i termin otwarcia ofert
19.1. Zamawiający otworzy koperty w dniu 24.11.2017 r. o godz. 1030, w swojej siedzibie (sala
konferencyjna). Otwarcie ofert jest jawne.
20. Termin związania ofertą
20.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
21. Zmiany oferty
21.1.Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu
składania ofert.
21.2.Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak
składana oferta, odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”.
21.3.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian
i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
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21.4.Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu
poprawności postępowania oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty ofert wycofanych
Wykonawców nie będą otwierane.
21.5.Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną one
dołączone do oferty.
22. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
22.1.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu
związania ofertą. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 94 ust. 2 ustawy PZP,
Zamawiający dokona zawarcia umowy w terminie krótszym niż 5 dni. Podpisanie umowy nastąpi
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawcą, któremu
przyznano zamówienie jest spółka cywilna lub konsorcjum, przed podpisaniem umowy do siedziby
Zamawiającego musi być dostarczona umowa spółki lub konsorcjum.
22.2.Wykonawca, którego oferta będzie wybrana, jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy
zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu polisy OC w związku z prowadzoną
działalnością na kwotę min 50 000 zł. Polisa będzie musiała obowiązywać przez cały okres
wykonywania umowy. W przypadku wcześniejszego zakończenia terminu ważności ubezpieczenia
Wykonawca będzie musiał przedłużyć umowę ubezpieczenia i okazać polisę Zamawiającemu.
W przypadku nie wykonania tego obowiązku Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy.
23. Istotne warunki umowy
23.1. Istotne warunki umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik do Specyfikacji
(zał. nr 5).
24. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy
24.1. Nie dotyczy.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
25. Odwołania i skarga do sądu
25.1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
25.2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Prawo zamówień publicznych.
25.3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy.
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25.4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
25.5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej

bezpiecznym

podpisem

elektronicznym

weryfikowanym

za

pomocą

ważnego

kwalifikowanego certyfikatu.
25.6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
25.7.W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) określenie warunków udziałów w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania u dzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego;
e) opis przedmiotu zamówienia;
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
25.8.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5,
albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
25.9.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
25.10. Odwołanie wobec innych czynności niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
25.11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
25.12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
25.13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
26. Załączniki do specyfikacji
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunku udziału i braku podstaw do wykluczenia.
3. Wzór oświadczenia o powiązaniach kapitałowych.
4. Wzór umowy.
5. Wykaz ptaków i psów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, którymi dysponuje lub będzie
dysponował Wykonawca.
6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
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7. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Nazwa i adres wykonawcy
……………………………………
……………………………………
NIP……………………………….
REGON…………………………..
Nr. Tel/fax………………………..
Email……………………………..

FORMULARZ OFERTOWY
1. Zamawiający:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Nazwa (imię i nazwisko) i adres Wykonawcy:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
3.1. Oświadczamy, że będziemy realizować usługi będące przedmiotem zamówienia w terminie 12 miesięcy od
dnia zawarcia umowy, zgodnie z wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ.
4. Przedmiot oferty i cena oferty.
4.1. Oferujemy usługę polegającą na nieprzerwanym płoszeniu metodami podstawowymi: sokolniczą przy
pomocy ptaków drapieżnych, metodą przy wykorzystaniu psów i urządzeń pirotechnicznych, metodami
uzupełniającymi: bio akustyczna, hukowa oraz innych środków zgodnych z prawem, dzikiego ptactwa
żerującego na Składowisku Balastu przy ul. Zamiejskiej 1w Łodzi zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę:
netto ……………………….. PLN / miesiąc świadczenia usługi polegającej na płoszeniu dzikiego ptactwa
metodami podstawowymi: sokolniczymi przy pomocy ptaków drapieżnych, metodą przy wykorzystaniu
psów i urządzeń pirotechnicznych, metodami uzupełniającymi: bio akustyczna, hukowa
słownie

cena

netto:.........................................

...........................

..............

......................

.........................…………......................../ miesiąc świadczenia usługi polegającej na płoszeniu dzikiego
ptactwa metodami

podstawowymi: sokolniczymi przy pomocy ptaków drapieżnych, metodą przy

wykorzystaniu psów i urządzeń pirotechnicznych, metodami uzupełniającymi: bio akustyczna, hukowa
podatek VAT…………………………PLN
ogółem cena brutto...............................PLN/ miesiąc świadczenia usługi polegającej na płoszeniu dzikiego
ptactwa metodami podstawowymi: sokolniczymi przy pomocy ptaków drapieżnych, metodą przy
wykorzystaniu psów i urządzeń pirotechnicznych, metodami uzupełniającymi: bio akustyczna, hukowa
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słownie

cena

brutto:

........................................................................................................................... ..

................................................................../ miesiąc świadczenia usługi polegającej na płoszeniu dzikiego
ptactwa metodami podstawowymi: sokolniczymi przy pomocy ptaków drapieżnych, metodą przy
wykorzystaniu psów i urządzeń pirotechnicznych, metodami uzupełniającymi: bio akustyczna, hukowa.
Ogółem cena netto za całą wykonaną usługę, polegającą na odstraszaniu dzikiego ptactwa żerującego
na składowisku metodami podstawowymi: sokolniczą przy pomocy ptaków drapieżnych, metodą przy
wykorzystaniu psów i urządzeń pirotechnicznych, metodami uzupełniającymi: bio akustyczna,
hukowa przez okres 12 miesięcy trwania umowy
_________________________________PLN,
słownie:……………………………………………………………………………………
podatek VAT _______________ PLN
Ogółem cena brutto za całą wykonaną usługę, polegającą na odstraszaniu dzikiego ptactwa
żerującego na składowisku metodami podstawowymi: sokolniczą przy pomocy ptaków drapieżnych,
metodą przy wykorzystaniu psów i urządzeń pirotechnicznych, metodami uzupełniającymi: bio
akustyczna, hukowa przez okres 12 miesięcy trwania umowy
_________________________________PLN,
słownie:……………………………………………………………………………………
4.2. Oferujemy termin płatności, który wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego
przy ul. Tokarzewskiego 2. W przypadku, gdy usługa nie będzie obejmowała pełnego miesiąca płatność
zostanie naliczona za faktyczną liczbę dni świadczenia usługi. Rozliczenia będą następowały po
zakończeniu miesiąca.

5. Oświadczenia
Niniejszym oświadczamy, że:
a) zapoznaliśmy się z dokumentami niniejszego postępowania;
b)do przedmiotowych dokumentów, w tym zwłaszcza do wzoru umowy, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń
i akceptujemy w pełni;
c) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie
z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w zawartej Umowie;
d)przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie/skorzystamy z podwykonawcy:
 Rodzaj czynności zleconych podwykonawcom: …………………………………
 Nazwa podwykonawcy (wypełnić w przypadku określonym w pkt. 12.3. SIWZ)
…………………………………………………………………………………
e)w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym;
f) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;
g) za wyjątkiem dokumentów zawartych w ofercie na stronach od nr .......... do nr ..........., oferta oraz
wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie niniejszego postępowania są jawne
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i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6. Złożenie oferty
Ofertę niniejszą składamy na ...................... kolejno ponumerowanych stronach.
7. Załączniki
Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego, stanowiącymi integralną część naszej oferty są:
1. .................................................................
2. .................................................................
3. .................................................................
4. .................................................................
5. .................................................................

..............................., dnia ..........................

. ...................................................
Podpis i pieczęć Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
Przystępując do postępowania usługę nieprzerwanego płoszenia metodą sokolniczą przy pomocy ptaków
drapieżnych oraz przy pomocy psów i urządzeń pirotechnicznych, dzikiego ptactwa żerującego na
Sortowni i Składowisku Balastu MPO-Łódź Sp. z o.o. przy ul. Zamiejskiej 1 w Łodzi.
działając w imieniu Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)
Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału
w postępowaniu.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy:
1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub
art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art.
46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b)o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny,
c) skarbowe,
d)o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, 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 grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału
w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy
z udziału w postępowaniu;
9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;
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10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz
z 2016 r. poz. 437);
11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty,
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);
2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania.
4. Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3) zdolności technicznej lub zawodowej.

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

.....................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

.....................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt
2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia.

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

.....................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy dotyczące wielkości przedsiębiorstwa
Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorstwem 1:
 Tak
 Nie
Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i
średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

.....................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Proszę zaznaczyć właściwe pole. W przypadku, gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców.
1
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Załącznik nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH / LISTA PODMIOTÓW
NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Dane dotyczące oferenta
Nazwa:
Siedziba:
Nr. telefonu
Nr. faxu:
NIP:
REGON:

1.Oświadczam, jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego, że nie należę / należę1 do grupy kapitałowej.
2.Lista podmiotów, z którymi wykonawca składający ofertę posiada powiązania kapitałowe 2.
Podmiot powiązany kapitałowo z Wykonawcą

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

.....................................................

.....................................................

(data)

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

1. – niepotrzebne skreślić.
2. – lista dotyczy Wykonawców należących do grup kapitałowych. Wykonawcy nienależący do grup
kapitałowych składają tylko oświadczenie z pkt. 1.
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Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA ZP/36/2017
zawarta w Łodzi w dniu ....................................... r., pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tokarzewskiego 2,
91-842 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi
- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024375, wysokość
kapitału zakładowego 7 454 280,00 zł; NIP 726-00-19-767; Regon 470797081, reprezentowaną przez:
 Prezesa Zarządu – Pawła Jankiewicza,
 Wiceprezesa Zarządu – Marcina Bugajskiego,
zwaną dalej “ZAMAWIAJĄCYM“
a
............................................................................................., NIP: ..........................., reprezentowanym przez:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
zwanym dalej “WYKONAWCĄ“, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie
przetargu nieograniczonego – art. 39 uPzp, nr sprawy ZP/36/2017, o następującej treści.
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na nieprzerwanym płoszeniu, od wschodu słońca
do zachodu słońca w tym dni wolne od pracy przy zastosowaniu wymaganych metod podstawowych: tj.
sokolnicza przy pomocy ptaków drapieżnych, metodą przy wykorzystywaniu psów i urządzeń
pirotechnicznych i ewentualnych metod uzupełniających tj.: bio akustyczna, hukowej i innych środków
zgodnych z

prawem,

dzikiego

ptactwa

żerującego

na

Sortowni i

Składowisku

Balastu

przy

ul. Zamiejskiej 1w Łodzi.
2. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu i warunkami
zawartymi w SIWZ.
3. Umowę w imieniu WYKONAWCY będzie wykonywała osoba lub osoby, która posiada aktualne uprawnienia
sokolnicze Polskiego Związku Łowieckiego.
4. Wykonawca musi posiadać zezwolenie wydane przez Ministra środowiska na łowienie zwierzyny przy użyciu
ptaka łowczego dla osoby (osób), która zamówienie będzie wykonywała.
5. Wykonawca musi posiadać kamizelki odblaskowe.
6. Wykonawca zobowiązany jest do stałego monitorowania ptactwa na terenie sortowni i składowisku balastu.
7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika obserwacji ilości ptactwa i odnotowanie tego
w dzienniku służby. Dziennik dostarczy Zamawiający.
8. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Instrukcją Ppoż, Instrukcjami Bhp dla firm zewnętrznych,
Dokumentem zabezpieczenia przed wybuchem dla Składowiska Balastu.
9. Umowa będzie realizowana przy pomocy ptaków drapieżnych, które jeśli istnieje taki obowiązek, są
zarejestrowane w starostwie powiatowym.
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10. Za należycie wykonaną usługę Zamawiający uznaje, jeżeli płoszenie odbywa się w sposób nieprzerwany od
wschodu do zachodu słońca w tym dni wolne od pracy w efekcie, czego nie wystąpi przebywanie ptaków na
terenie sortowni oraz składowiska balastu. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli czasu pracy
Wykonawcy.
11. Złożona oferta oraz SIWZ są integralną częścią umowy.
§2
Przedmiot umowy realizowany będzie w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj.: od dnia……… do
dnia ……….…. .
§3
1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontroli i przebiegu wykonania umowy przez Wykonawcę
będzie:
………….. ………………………, tel. ……………………, fax …………………………, e-mail …………..
2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie:
…………………………………, tel. ……………………, fax. ………………………….., e-mail …………
§4
1. Maksymalna wartość umowy brutto wynosi…………………………………….zł.
2. Za jeden miesiąc wykonywania przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe określone w formularzu ofertowym w wysokości …………………………………………netto
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………...)
powiększone o podatek VAT wg obowiązującej stawki, tj. brutto…………………………….…….. (słownie:
……………………………………………………………………………………………………………...…).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia w okresie
rozliczeniowym. Wynagrodzenie za usługę będzie niezmienne w okresie obowiązywania umowy.
4. W przypadku, gdy usługa nie będzie obejmowała pełnego miesiąca zapłata nastąpi proporcjonalnie za
faktyczną ilość dni świadczenia usługi.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§5
1. Zastrzeżenia dotyczące, jakości wykonywanych usług oraz ich zgodności ze złożoną ofertą Zamawiający
zgłosi telefonicznie do osoby podanej w § 3 ust 2 lub pisemnie, faxem lub e-mailem, w formie zgłoszenia
reklamacyjnego. W przypadku zgłoszenia telefonicznego Zamawiający ww. fakt potwierdzi na piśmie, faxem
lub e-mailem, w którym będzie zapis o dacie telefonicznego zgłoszenia.
2. Wykonawca będzie zobowiązany rozpatrzeć reklamację w terminie 3 dni od daty telefonicznego zgłoszenia.
W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Wykonawca proporcjonalnie obniży wynagrodzenie
wynikające z najbliższej faktury, o wartość nienależycie wykonanej usługi.
3. Nie udzielenie odpowiedzi na reklamację w ciągu 3 dni uważa się za uznanie reklamacji za uzasadnioną.
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§6
1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną:
a) za naruszenie warunków umownych lub niewłaściwe prowadzenie dziennika obserwacji ptactwa lub
warunków określonych w SIWZ w wysokości 2,5% (przy pierwszej karze), 5% (przy drugiej
i następnych karach) maksymalnej wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy taki
stwierdzony przypadek,
b) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 20% maksymalnej wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należności przysługującej
Wykonawcy.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną, o której mowa w ust. 1 lit. b,
w przypadku, gdy:
a) Wykonawca dwukrotnie naruszył obowiązki, o których mowa w § 1 i 5.
b) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umową, złożoną ofertą lub przepisami prawa.
c) Wykonawca nie dostarczył dokumentu, o którym mowa w pkt. 3.2.2. SIWZ.
4. Odstąpienia, o którym mowa w ust. 3, należy dokonać w terminie 3 miesiące od momentu zaistnienia jednej
z przesłanek, o których mowa w ust. 3.
5. Jeżeli wysokość szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekraczać
będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach
ogólnych.
§7
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego jedynie z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w sytuacji zakończenia obowiązywania
umowy dzierżawy Składowiska Balastu i Sortowni zawartej z Miastem Łódź. W takiej sytuacji Wykonawca
może żądać wynagrodzenia należnego jedynie z tytułu wykonania części umowy. Wykonawcy nie przysługuje
żadne roszczenie o realizację umowy ani roszczenie odszkodowawcze.
3. W przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub zajęcia jego majątku, Zamawiający ma prawo
odstąpić od umowy. Stanowi to podstawę do naliczenia kary umownej określonej w § 6 ust. 1 lit. b.
4. Przyjmuje się, że odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu rozwiązania konsorcjum z woli jego
uczestników, stanowi podstawę do naliczenia kary umownej określonej w § 6 ust. 1 lit. b.
§8
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany i warunki w treści umowy:
a. zmianę okresu obowiązywania umowy z powodu okoliczności nieznanych stronom w chwili zawarcia
umowy,
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b.aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wyższa jakość materiałów), zmiana nie
może spowodować zmiany cen wynikających z oferty na podstawie, której był dokonany wybór
Wykonawcy,
c. zmiany stawki podatku VAT,
d.obniżenia cen wykonawcy, zastosowania przez wykonawcę promocji i upustów,
e. zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
f. zmiana terminu obowiązywania umowy w związku ze zmianami podmiotowymi po stronie
Zamawiającego.
3. Wnioskodawcą ewentualnych zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie do
drugiej strony w okresie obowiązywania umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.
§9
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamówień publicznych, ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy o odpadach.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY

………………………………………

WYKONAWCA

…………………………………
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Załącznik nr 5 do SIWZ
…...........................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ PTAKÓW I PSÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,
KTÓRYMI DYSPONUJE LUB BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA

Własny

Opis
Ilość

TAK/NIE

Nazwa podmiotu
udostępniającego*

Ptak drapieżny *
Pies myśliwski

1. w przypadku, gdy Wykonawca wskazał potencjał, którym będzie dysponował zobowiązany jest do
pisemnego przedstawienia zobowiązania podmiotu do udostępnienia potencjału niezbędnego do wykonania
zamówienia.

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

..................................................................
( podpis i pieczęć osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 6 do SIWZ

..............................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ OSÓB, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Ukończony kurs
sokolniczy
L.p.

Imię i Nazwisko

TAK/NIE

Posiada aktualne
uprawnienia sokolnicze
Związku Łowiectwa
Polskiego
TAK/NIE

1
2
3
4

.................................., dnia ..........................

..................................................................
Podpis i pieczęć wykonawcy
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Załącznik nr 7 do SIWZ

pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że osoby wymienione w wykazie osób (załącznik nr 6 do SIWZ), które będą wykonywały usługę
sokolniczą posiadają wymagane uprawnienia tj. mają skończony kurs sokolniczy i posiadają aktualne
uprawnienia Polskiego Związku Łowieckiego.

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

…...............................................................
Podpis i pieczęć wykonawcy
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