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GMINA PRZESMYKI 

UL. 11 LISTOPADA 13, 

 08 – 109 PRZESMYKI 

 

SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

do zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.)  o wartości 

szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w 

ustawy.  

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy 

Przesmyki w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ 

Wójt Gminy Przesmyki 

(-) Andrzej Skolimowski 

 

 

Przesmyki  listopad 2018 r. 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

 

Gmina Przesmyki 

ul. 11 Listopada 13 

08-109 Przesmyki 

NIP: 821 238 96 33, REGON: 711 582 569 

tel./fax 25 641 23 11, 25 641 23 22 

adres e-mailowy: ugprzesmyki@e-bip.pl   

strona internetowa: www.bip.przesmyki.pl    

godziny urzędowania: pon.-pt. 8.00-16.00 

Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych 

warunków zamówienia od dnia umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych 

do upływu terminu składania ofert. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.) o wartości szacunkowej poniżej 

kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, zwanej w 

dalszej części ustawą. 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i 

zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach, na których 

zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Przesmyki w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 

r. oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych /PSZOK/. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SIWZ. 

3. Nazwy i kody CPV:  

90500000-2 Usługi związane z odpadami  

90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych  

90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

mailto:ugprzesmyki@e-bip.pl
http://www.bip.przesmyki.pl/
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8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(Dz.U z 2018.917 z pózn. zm.) co najmniej trzech pracowników fizycznych zajmujących się 

odbiorem odpadów w okresie realizacji umowy. 

1) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji 

umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

2) Wykonawca składa wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z 

oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do 

świadczenia usługi. 

3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej 

w wysokości określonej w § 7 ust 1 pkt 4 projektu umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w 

wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 

IV. Opis części zamówienia  

 

 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ponieważ 

przedmiot zamówienia jest niepodzielny.  

 

 

V. Termin wykonania zamówienia 

 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia od 01.01.2019 r., a w przypadku nie 

zawarcia umowy do tego terminu od daty zawarcia umowy do 31.12.2019 r. 
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VI. Warunki udziału w postępowaniu  

 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 

-  aktualnym wpisem do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9 c ustawy  

z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 poz. 1454) 

prowadzonego przez Wójta Gminy Przesmyki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości. 

-  aktualnym zezwoleniem właściwego organu na zbieranie i transport odpadów komunalnych  

lub wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U z 2018 poz. 992).  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że  

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 100 000,00 zł. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że 

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy wykonał usługę polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych o masie łącznej odebranych odpadów 

komunalnych (niesegregowanych i segregowanych) 150 Mg.  

 

 

VII. Przesłanki wykluczenia z postępowania  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 Prawo Zamówień 

Publicznych oraz wykonawcę w stosunku do którego zachodzi podstawa wykluczenia wskazana 

w art. 24 ust. 5 pkt 1 Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 

Prawo Zamówień Publicznych może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 
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lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji,  

o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się  

o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia  
 

 

1. Dokumenty składane przez wykonawcę razem z ofertą: 

1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca dołącza 

do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełniania warunków udziału  

w postępowaniu zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do  SIWZ. 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw 

do wykluczenia zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do  SIWZ. 

3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do 

złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.1) i 1.2) zobowiązany jest każdy z 

wykonawców występujących wspólnie. Oświadczenie ma potwierdzić spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na 

ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach  

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.1) i 1.2). 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.2).  

 

4. Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej 

zamawiającego www.bip.przesmyki.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest 

zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.   

http://www.bip.przesmyki.pl/
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5. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający może wezwać 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p.  

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli się od 

zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia 

warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 

spośród pozostałych ofert. Z postępowania zostanie wykluczony Wykonawca, który nie 

wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia. 

 

6. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia, wezwie wykonawcę̨, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących 

oświadczeń lub dokumentów:  

1) Zaświadczenie 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. 

2) Zaświadczenie 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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. 

3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają̨ wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za  

pomocą  bezpłatnych  i  ogólnodostępnych  baz  danych,  zatem  Zamawiający pobierze z  

elektronicznych  rejestrów  Centralnej  Ewidencji  Działalności  Gospodarczej i/lub  Krajowego 

Rejestru Sądowego dokumenty rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców 
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którzy nie podlegają wpisowi do wyżej wskazanych rejestrów w druku oferty należy podać adres  

strony  internetowej  z  której  Zamawiający  pobierze  z  ogólnodostępnych  

i  bezpłatnych  baz  danych  dokument/y  lub  dołączyć  do  oferty  dokument/y  wskazujące  na  

uprawnienie do jej podpisania. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do 

oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski. 

4) Wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr. 6 do SIWZ). 

5) Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej , o którym mowa w art. 9 c ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 z późn.zm.) 

prowadzonego przez Wójta Gminy Przesmyki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości. 

6) Aktualne zezwolenie właściwego organu na zbieranie i transport odpadów komunalnych z 

uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych lub wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992). 

7) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w dziale VIII pkt. 6.1-3)  składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Potwierdzające odpowiedni, że 

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że 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, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesiący przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
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administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w dziale VIII pkt. 6.1-2) SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

 

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z 

wykonawcami 

 

 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Pytania muszą być skierowane na adres: 

Urząd Gminy w Przesmykach, ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki faksem: 25 641 23 11, 25 

641 23 22  wew. 103 lub na adres e-mail: ugprzesmyki@e-bip.pl 

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 

informacje, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

Wiesław Toczyski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji lub Marek 

Zalewski - Inspektor ds. Zamówień Publicznych w terminach pon. - pt., w godz.  8.00 - 16.00 

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż:- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert –  pod warunkiem że wniosek o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na 

stronie internetowej. 

5. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający może zmienić, 

zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę 

zamieszenia zmienianego ogłoszenia i jego numer. 

mailto:ugprzesmyki@e-bip.pl
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6. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego  

w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuża termin składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny  

do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne. Jeżeli zmiana jest 

istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu 

przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu  

lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza 

informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający 

przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, 

zamieszcza ją także na tej stronie. 

8. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym 

wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie 

internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej 

stronie. Przepis art. 38 ust. 4a stosuje się odpowiednio. 

10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

 

 

X. Wymagania dotyczące wadium  

 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu w wysokości 

3 000 zł (słownie trzy tysiące zł 00/100) 

2. Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia i godz. składania ofert. 

3. Wadium może być wniesione: 

- w pieniądzu przelewem na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Łosicach O/Przesmyki 

nr  29 8038 0007 0030 8294 2000 0070 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu 

Gminy Przesmyki w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”. Za termin wniesienia 

wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku 

zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 
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- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - 

Kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,  

- w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych  

  - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy  

       z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości                        

       (Dz. U. z 2018.110 z późn.zm.). 

4. Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: 

-   musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w specyfikacji, 

- musi odpowiadać co do terminu ważności, terminowi związania ofertą określonemu 

w specyfikacji, 

- musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę 

wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze 

żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela) w okolicznościach wskazanych 

w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, 

- musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta 

(poręczyciela). 

5. Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż wpłata pieniężna) 

powinien być złożony w oryginale w oddzielnej kopercie oznakowanej i opisanej  

w następujący sposób: ,,Wadium w postępowaniu na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Przesmyki w 

okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”. Kopia dokumentu powinna być dołączona do 

oferty przetargowej.  

6. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

 

XI. Termin związania ofertą 

 

 

1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania 

ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 

jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
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przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

 
 

XII. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

 

1. Oferta obejmie całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona w oparciu o niniejszą 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 

Wykonawcę.  

3. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

1)  Ma być napisana w języku polskim w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem 

odręcznym. Wymagane dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny 

być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2)   Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane; 

3)  Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy 

(podpis i pieczątką imienną lub czytelny podpis), zgodnie z formą reprezentacji 

Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy 

organizacyjnej firmy Wykonawcy; 

4)  Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, mają być spięte 

(zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zmiany zawartości oferty;  

5)   Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane,  

6) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

7) Wszelkie miejsca wymagające wypełnienia lub skreślenia należy skreślić lub wypełnić              

poprzez wpisanie cyfry lub słowa. 

8) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają̨ pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.  

9) Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do SIWZ, 

b) Oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, 

c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących 

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 

d) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał 

dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia), 
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XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie 

Zamawiającego: 

Urząd Gminy Przesmyki ul. 11 Listopada 13 08-109 Przesmyki 

do dnia 06.12.2018 r. do godz. 11:00.  

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na 

adres jak wyżej i oznakowane w następujący sposób: 

„Oferta na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych z terenu Gminy Przesmyki w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” - 

nie otwierać przed terminem składania ofert” oraz oznakowana pieczęcią firmową 

Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowaną w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia ofert. 

3. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie zamawiającego adres – jak wyżej 

dnia 06.12.2018 r. o godz. 11:15. 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną 

przez siebie ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu musi być złożone według 

takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „zmiana” lub „wycofanie”. Koperty 

oznaczone „wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty 

wewnętrzne nie będą otwierane. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie przez Wykonawcę 

przed upływem terminu składania ofert są skuteczne. 

5. Sesja otwarcia ofert: 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym wykonawcom 

informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu 

ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta 

jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki 

płatności. Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie 

postępowania są jawne. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od 

chwili ich otwarcia. 

6. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.bip.przesmyki.pl informacje dotyczące: 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

- ceny, terminu wykonania zamówienia,  warunków płatności zawartych w ofertach. 

8.  Oferty złożone po terminie, składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom po 

upływie terminu do wniesieniu odwołania.  

 

 

 

 

http://www.bip.przesmyki.pl/
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XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

 

1. Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zobowiązany jest podać w formularzu 

ofertowym cenę ryczałtową brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty uwzględniając: 

1) wymagania określone w siwz, a w szczególności w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia (załącznik nr 5 do siwz). 

2) ilość odpadów odbieranych w roku 2017; 

3) możliwość wzrostu ilości odbieranych odpadów; 

4) charakterystykę i położenie gminy 

5) występowaniu zmian w ilości obsługiwanych nieruchomości 

6) wymagania co do częstotliwości i sposobu odbierania odpadów 

7) wymagania co do osiągnięcia poziomów recyklingu odpadów 

3.  Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku. 

4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 

5. Celem rzetelnego porównania cen ofertowych, Wykonawcy są zobowiązani podać cenę z 

zastosowaniem stawki podatku VAT w wysokości obowiązującej w Polsce dla przedmiotu 

niniejszego zamówienia. Jeśli Wykonawcy są podmiotowo zwolnieni z płacenia podatku VAT, 

mają obowiązek dołączyć do oferty zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy 

potwierdzające fakt zwolnienia. 

 
 

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy Wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów Oraz sposobu oceny ofert 

 

 

1. Kryteria oceny ofert: 

Kryterium I –  cena znaczenie 60%, 

Kryterium II – termin płatności 40% 

Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów 

oceny ofert w oparciu o następujący algorytm: 

O = C + T, gdzie: 

O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert 

C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena 

T = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności 
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Kryterium I - cena 
 

              C.min. 

C = ------------------ x 60 

               C bad 

C min.  – cena brutto oferty najtańszej 

C bad.  – cena brutto oferty badanej 

 

Kryterium II - termin płatności 

Punkty za kryterium termin płatności zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie 

oświadczenia dotyczącego terminu płatności zawartego w formularzu oferty. 

- termin płatności do 14 dni – 0 pkt 

- termin płatności do 21 dni – 20 pkt 

- termin płatności do 30 dni – 40 pkt 

 

 

XVI.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 

 

1.  Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed datą     

jej zawarcia. 

2. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza w rozumieniu ustawy 

Pzp zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy załączonym do niniejszej siwz. 

3. Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle jednostronnie podpisane egzemplarze umowy 

drogą korespondencyjną. 

4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których 

mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 

 

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej zawarciem, w wysokości:  

w wysokości  5 % ceny brutto podanej w ofercie.  

3. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy.  

4. Zabezpieczenie może być wnoszone, w jednej lub w kilku następujących formach:  

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
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3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) 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. 

5.  Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 

ust. 2 ustawy Pzp. 

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w pkt 4. niniejszego rozdziału. Zmiana formy zabezpieczenia 

może być dokonywana pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

7.   Zabezpieczenie zostanie zwrócone na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 

wykonania zamówienia.  

8.   Zabezpieczenie w formie pieniądza: 

1) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w banku BS Łosice O/Przesmyki 29 8038 0007 0030 8294 2000 0070. 

2)  Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający będzie przechowywał na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami  wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.  

9. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie  

niepieniężnej, musi w szczególności określać: 

1) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, 

2) kwotę zabezpieczenia, 

3) wskazanie gwaranta lub poręczyciela, tj. podmiotu wystawiającego gwarancję lub 

poręczenie, 

4) wskazanie uprawnionego z gwarancji lub poręczenia,  

5) nieodwołalność gwarancji lub poręczenia, tzn. nikt poza zamawiającym nie może 

odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonej gwarancji lub poręczenia, 

6) bezwarunkowość dysponowania gwarancją lub poręczeniem. Zabezpieczenie wnoszone  

w gwarancjach lub poręczeniach musi bezwarunkowo gwarantować zamawiającemu 

wypłatę pieniędzy na każde jego wezwanie, złożone w formie oświadczenia. 

Uwaga:  

Wprowadzenie w poręczeniu bankowym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub                

w poręczeniu udzielanym 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, warunków 

ograniczających zamawiającego w korzystaniu z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zostanie uznane za nie wniesienie zabezpieczenia.  

W takim przypadku zamawiający działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

10. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, 

zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. W tym celu zaleca 
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się, aby wykonawca przed podpisaniem umowy przedłożył Zamawiającemu projekt ww. 

dokumentu, celem sprawdzenia pod względem poprawności sporządzenia. 

 

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy 

jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach 

 

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 

2. Zamawiający określa następujące możliwości zmiany umowy: 

1) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki 

podatku VAT. 

2) Zmiany danych osobowych oraz rachunku bankowego Wykonawcy i Zamawiającego. 

3) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 

 
 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

 

 

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI (art. 

179-198) ustawy PZP. 

2. Czynności na jakie przysługuje Wykonawcy wniesienie odwołania zostały określone w art. 

180 PZP. 

3. Terminy na wniesienie odwołania zostały określone w art. 182 ustawy PZP. 

 

 

XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z 

zamawiającym 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

 

XXI. Ogłoszenia wyników przetargu 

 

 

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień 

publicznych w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.bip.przesmyki.pl    

Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, uczestniczący 

w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie. 

 

 

XXII. Postanowienia końcowe 

 

http://www.bip.przesmyki.pl/
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1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach określonych 

ustawą Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania Zamawiający 

zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 

zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania 

ofert lub złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy                     

Prawo zamówień publicznych. 

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  

dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Przesmyki ul. 11 Listopada 13,  

08-109 Przesmyki tel. 25 641 23 11. 

2) Inspektorem ochrony danych jest Stefan Książek, mail kontaktowy: iod-sk@tbdsiedlce.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.). dalej „ustawa 

Pzp” 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celu 

dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy 

kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6) Obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy Pzp. związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

7) Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. 

8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

XXIII. Załączniki 

 

 

1.Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 

mailto:iod-sk@tbdsiedlce.pl
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2.Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu- Załącznik nr 2 

3.Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 

4.Projekt umowy - Załącznik nr 4 

5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 5 

6.Wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 6 

7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej- Załącznik nr 7 


