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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: gmina@przesmyki.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 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwana dalej jako „ustawa Pzp”), 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 

z 2016 r., poz. 1126 oraz 2018 r.), w trybie przetargu nieograniczonego 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 Zagospodarowaniu 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Przesmyki oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki 

odpadów Komunalnych (PSZOK). Łączna szacunkowa ilość odpadów całego przedmiotu 

zamówienia wynosi: 63,00 Mg. 

mailto:gmina@przesmyki.pl
http://www.bip.przesmyki.pl/
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2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zagospodarowanie następujących ilości odpadów: 

1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 200301 w szacunkowej ilości 

29,00 Mg; 

2) Opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 150102 (w tym metal i wielomateriałowe)  

w szacunkowej ilości 16,00 Mg; 

3) Opakowania ze szkła o kodzie 150107 w szacunkowej ilości 16,50 Mg; 

4) Opakowania z papieru i tektury o kodzie 150101 w szacunkowej ilości: 1,50 Mg; 

3. W przypadku przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i 

innych bioodpadów Wykonawca powinien posiadać status instalacji komunalnej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu 

czystości porządku w gminach dla: instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów (MBP), instalacji biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji 

(kompostowania), składania odpadów powstałych w procesie mechaniczno- biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów. 

Przetwarzanie odpadów zbieranych w sposób selektywny w tym odpadów opakowaniowych 

nie może być realizowane poza instalacjami i urządzeniami art. 30 ust. 1 ustawy o odpadach, 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), przy czym wspomniane instalacje nie muszą posiadać 

statusu instalacji regionalnej. Wykonawca posiadający instalację (do odzysku i/lub 

unieszkodliwiania, w którym planuje odzyskać i/lub unieszkodliwić odpady objęte 

niniejszym zamówieniem) poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej powinien przedstawić 

zezwolenie równoważne decyzji na zagospodarowanie (przetwarzanie) tj. na odzysk i/lub 

unieszkodliwianie odpadu wystawiane w kraju, w którym ta instalacja się znajduje. Decyzję 

zezwalającą na międzynarodowe przemieszczanie odpadów Wykonawca będzie zobowiązany 

uzyskać po podpisaniu umowy. 

4. Zagospodarowanie odpadów ma zostać potwierdzone kartą przekazania odpadów(rozumianą 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 

wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, (Dz.U. z 2019 r., poz. 

819), dalej określona jako „Karta Przekazania Odpadów”, przekazaną Zamawiającemu wraz 

z fakturą za miesiąc, którego karta dotyczy. Dane z karty muszą być zgodne z kwitami 

wagowymi, o których mowa w ust. 4, którą każdego miesiąca Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu za miesiąc poprzedni. 

5. Jeżeli instalacja komunalna Wykonawcy nie będzie w stanie przyjąć odpadów z terenu 

Gminy Przesmyki, Wykonawca będzie musiał wskazać inną instalację komunalną, która 
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przyjmie odpady na koszt Wykonawcy w takim samym terminie jak przewidziano ich 

dostarczenie do instalacji komunalnej. 

6. Wykonawca powiadomi podmiot, który będzie dostarczał Wykonawcy odpady w celu 

zagospodarowania w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia o fakcie, że nie jest w 

stanie przyjąć odpadów na instalację komunalną, a także wskaże temu podmiotowi inną 

instalację komunalną która będzie w stanie przyjąć odpady. 

7. Wykonawca poinformuje zamawiającego o wszelkich awariach instalacji, przestojach w 

przyjmowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu instalacji, ograniczeniach 

wynikających z decyzji organów nadzorczych w terminie do 48 godzin od momentu 

zaistniałych zdarzeń, ograniczeń, przestojów. Brak informacji o zaistniałych zmianach w 

funkcjonowaniu instalacji może skutkować naliczeniem kar umownych. 

8. Przyjmowane odpady w podziale na poszczególne frakcje muszą być każdorazowo ważone 

na legalizowanej wadze, a ważenie musi być potwierdzone wystawieniem dokumentu 

wagowego, który będzie zawierał co najmniej zawierający datę przywozu, rodzaj, kod i wagę 

odpadów, nr rejestracyjny pojazdu i dane identyfikacyjne dostawcy. Kopię ww. dokumentu 

otrzymuje kierowca dostawcy odpadów podczas dostawy każdej partii odpadów,  

a zestawienie ww. dokumentów każdego miesiąca Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za 

miesiąc poprzedni wraz z karatami przekazywania odpadów. 

9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane sprawozdania określone 

obowiązującymi przepisami w sprawie zagospodarowania odpadów w terminach wskazanych 

w tychże przepisach. 

10. Nazwy i kody CPV:  

90500000-2 Usługi związane z odpadami  

90533000-2 Usługi gospodarki odpadami  

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów 

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

13. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

15. 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 2019 poz. 1040 z pózn. zm.) co najmniej trzech pracowników fizycznych 

wykonujących prace związane z sortowaniem odpadów. 
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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) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 9 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tj. w szczególności, adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania; Imię i nazwisko pracownika nie podlega animizacji. 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
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d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

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

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 15 czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej 2 000,00 zł. 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 

wskazane w punkcie 15 czynności. 

4) 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 1 września do 31 grudnia 2020 r.,  

a w przypadku nie zawarcia umowy do tego terminu od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 

2020 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: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: 

a) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania 

odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia  

14 grudnia 2012 r. (dz. U. z 2020 r., poz. 797, z późn. zm.),  

b) Aktualną informację o statusie instalacji do przetwarzania odpadów posiada status instalacji 

regionalnej. Potwierdzeniem może być w szczególności odpowiedni akt prawa miejscowego 

wskazujący instalację do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalację 

do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania, jako instalację komunalną (status 

komunalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych dla instalacji MBP, 

kompostowi, składowania odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne) 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 

-instalacją do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

(MBP), 

-instalacją do kompostowania odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji, 

-instalacją składowania odpadów powstających w procesie mechniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów. 

- instalacją lub (i) urządzeniami do przetwarzania odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy 

o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (dz. U. z 2020 r., poz. 797, z późn. zm.), 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia. 
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3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w pkt VI.1 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. 

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja" o której mowa w pkt 3 wystąpi 

wyłącznie w przypadku, kiedy: 

1) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

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 13-22 i ust. 5 ustawy; 

3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 

4) z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 

przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  
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6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

określone w pkt. VI.1 SIWZ musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub 

wszyscy wykonawcy łącznie. 

 

VII. Przesłanki wykluczenia z postępowania  

 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców: 

1) którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w pkt VI, 

2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt  

12-23 ustawy, 

3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy tj. 

a) 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. 2019 r. poz. 243 ze zm.) 

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 2019 r. poz. 498 ze zm.); 

2. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której 

mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 

lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny 

okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, 

została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d, 

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15, 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od 

dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 
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4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres 

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

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

lub ust. 5, 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 lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego 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 dowody przedstawione na podstawie 

art. 24 ust 8 ustawy Pzp. 

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, 

zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział  

w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

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

zamówienia. 
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VIII.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia  

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych  

w Rozdziale VI oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć 

wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełniania warunków udziału  

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

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodne ze 

wzorem określonym w załączniku nr 3 do  SIWZ. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia,  

o którym mowa w pkt VIII 1.1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać 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, 

4) 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 oświadczeniach, o których mowa w pkt VIII 1.1-2) 

5) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt VI.4.1) i VI.4.4) SIWZ - jeżeli 

wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

2. Stosownie do art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp 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. 

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 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 
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załącznik nr 5 do SIWZ. 

4. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego – Zamawiający przed udzieleniem 

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

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

następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 

określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

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, 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; 

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; 

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

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

5) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, 

wydane przez właściwy organ zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 

2012 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 797, z późn. zm.), 

6) aktualną informację o statusie instalacji do przetwarzania odpadów, jako instalacji 
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komunalnej, 

7) Oświadczenie o prawie do dysponowania: 

- instalacją do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych (MBP), 

- instalacją do kompostowania odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji, 

- instalacją do składowania odpadów powstających w procesie mechniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów. 

- instalacją lub (i) urządzeniami do przetwarzania odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 

ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (dz. U. z 2020 r., poz. 797, z późn. zm.), 

8) - dokumenty dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się 

na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na 

zasobach podmiotu trzeciego. 

5.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.1) składa informację  

z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy; 

2) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.2) składa dokument lub dokumenty 

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

potwierdzające odpowiednio, że: 

a) 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, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5.1) i 5.2) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 
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5.2) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego 

terminu. 

7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 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, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w 

pkt 6. stosuje się. 

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w pkt.5.2) lit. a) składa dokument, o którym mowa w pkt. 5.1) 

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy. Jeżeli w kraju, w 

którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się 

takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 

złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 

tej osoby. Dokumenty powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

10. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język 

polski. 

12. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w Rozdziale VIII SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 
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samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone  

w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język 

polski. 

13. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy składane są w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca może także sporządzić i przekazać 

elektroniczną kopię oświadczeń wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy. W przypadku przekazywania przez wykonawcę 

elektronicznej kopii oświadczeń powinny one zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez wykonawców albo odpowiednio przez podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 

14. 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).  

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: gmina@przesmyki.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, 

mailto:gmina@przesmyki.pl
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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. 

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 zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
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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  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 

 

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. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium. 

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

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 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 

przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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XII.  Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

4. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 

5. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być 

parafowane przez wykonawcę. 

6. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 

upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać 

dołączone do oferty. 

8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski 

musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

11. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 

parafowana przez wykonawcę. 

12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji". 

13. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób 

zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 
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zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi 

określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 

informacja mająca wartość gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

14. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte  

i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

15. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

a) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 

do SIWZ, 

b) Oświadczenia, o których mowa w pkt VIII SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 

2 i 3 do SIWZ, 

c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), 

o ile ofertę składa pełnomocnik, 

16. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 

zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu 

otwarcia ofert. 

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

adres jak wyżej i oznakowane w następujący sposób: „Oferta na zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Przesmyki” - 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. 

 

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  

Urząd Gminy Przesmyki ul. 11 Listopada 13 08-109 Przesmyki do dnia 05.08.2020 r. do 

godz. 11:00.  

2. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie Zamawiającego adres – jak wyżej dnia 

05.08.2020 r. o godz. 11:15. 
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3. 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. 

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

5. 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. 

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

upływie terminu do wniesieniu odwołania.  

 

 

XIV.  Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, 

powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia, 

niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ  

i jego załącznikami w tym ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było 

przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia. 

2. Cena ofertowa jest ceną za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Cena podana w 

ofercie winna obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również wszystkie inne koszty nieujęte 

w dokumentacji, a które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Ilości odpadów, wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia są 

ilościami szacunkowymi co do wielkości łącznej jak i poszczególnych rodzajów odpadów, a 

Wykonawca będzie rozliczał się z Zamawiającym wg. faktycznej ilości zagospodarowanych 

odpadów. 

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w formularzu ofertowym określił łączną cenę za 

wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczoną na podstawie szacowanych ilości odpadów 

http://www.bip.przesmyki.pl/
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oraz stawek określonych przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącym załącznik 

1a do SIWZ. 

5. Płatność realizowana będzie za faktyczną ilość ton (Mg). 

6. Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i 

usług (tj. z 2019 r. poz. 178 ze zm.) jest całkowita wartość jaką Zamawiający zapłaci za 

przedmiot zamówienia, uwzględniająca wszelkie narzuty. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty uwzględniając: 

 wymagania określone w SIWZ, a w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia 

 możliwość wzrostu ilości odbieranych odpadów; 

 wymagania co do osiągnięcia poziomów recyklingu odpadów 

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

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

 

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 

Kryterium I - cena 

              C.min. 

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

               C bad 

C min.  – cena brutto oferty najtańszej 

C bad.  – cena brutto oferty badanej 
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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 nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania  

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. 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 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

 

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. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do 

SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na warunkach 

określonych we wzorze umowy. 
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XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

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

Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 

VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

 

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 

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. 

http://www.bip.przesmyki.pl/
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XXIII. RODO 

1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem 

Państwa danych osobowych jest: Gmina Przesmyki, reprezentowana przez Wójta Gminy 

Przesmyki, z siedzibą: ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki, tel. (25) 641 23 11. 

2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora 

Ochrony Danych (IOD) – Pana Stefana Książka, który w jego imieniu nadzoruje sferę 

przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: iod-

sk@tbdsiedlce.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia analizy i badania rynku, 

postępowania w trybie zapytania ofertowego, zamówienia publicznego. 

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego Administratora Danych, zgodnie z następującymi przepisami: Ustawa z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji niniejszego 

zamówienia o których mowa powyżej, jest obowiązkowe (wymagane na podstawie wyżej 

wymienionych przepisów prawa), podanie danych dodatkowych (kontaktowych) jest 

dobrowolne. 

6. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe (tj. imię, nazwisko, adres, PESEL, 

wykształcenie, telefon, miejsca pracy, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, firma NIP, 

REGON) w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o 

którym mowa powyżej. 

7. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym 

instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub 

umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczącymi usługi na 

rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie 

przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych 

umów. 

mailto:iod-sk@tbdsiedlce.pl
mailto:iod-sk@tbdsiedlce.pl
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8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres 

niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane  (5 lat po podpisaniu umowy) oraz 

zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, 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. W przypadku przetwarzania na 

podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim zostały zebrane 

lub do wycofania zgody. 

9. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: 

 dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz otrzymania ich kopii, 

 żądania sprostowania danych osobowych, 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując 

korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres Inspektora 

Ochrony Danych: iod-sk@tbdsiedlce.pl. 

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

12. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

oraz profilowaniu. 

13. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

 

XXIV. Załączniki 

 

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 

2. Formularz cenowy – Załącznik nr 1a 

3. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu- Załącznik nr 2 

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

5. Projekt umowy - Załącznik nr 4 

6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej- Załącznik nr 5 

mailto:iod-sk@tbdsiedlce.pl

