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                                                                                                Wilczyn, dnia 07.11.2018 r. 

 

 

Sprawa nr: BZP.271.13.2018 

 

Gmina Wilczyn – Urząd Gminy w Wilczynie 

ul. Strzelińska 12 D 

62-550 Wilczyn 

 

 

  Tel. (63) 2683032 

  Fax (63) 2685045 

  www.wilczyn.pl 

 gmina@wilczyn.pl 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(SIWZ) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego: 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn,  

z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. 

 

 

 

                                                

 

ZATWIERDZAM 

  

Wójt Gminy Wilczyn 

/-/ Grzegorz Skowroński 
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I.  NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający: 

Gmina Wilczyn, którą reprezentuje Wójt Gminy  

62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D 

NIP: 665 27 41 530  

REGON: 311019349  

Postępowanie prowadzone jest przez: 

Urząd Gminy w Wilczynie 

62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D 

Numer telefonu: 63 2683032 

Numer faksu: 63 2685045 

Strona internetowa: www.wilczyn.pl 

E-mail: gmina@wilczyn.pl 

Godziny urzędowania: pon. -p t .  7 . 30  -15 .30  

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), a także wydanych na jej 

podstawie rozporządzeń wykonawczych. 

2 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 

publicznych. 

3 Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 i 

następne ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4 W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej 

dalej „SIWZ” lub „specyfikacją”), zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

2) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 

pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. 

2. Opis przedmiotu zamówienia:   

Przedmiotem zamówienia są usługi. 
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Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) 

odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których 

zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Wilczyn, w sposób 

zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 t.j.), zapisami Wojewódzkiego Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022,  uchwałą nr VI/36/2015 

Rady Gminy Wilczyn z dnia 9 marca 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Wilczyn (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r., poz. 1816) oraz uchwałą nr 

VI/37/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 9 marca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r., poz. 1817). 

Urządzenia do gromadzenia odpadów (pojemniki lub kontenery) zostaną zapewnione przez właścicieli 

nieruchomości. Dla zainteresowanych właścicieli nieruchomości Wykonawca na czas trwania umowy 

udostępni urządzenia do gromadzenia odpadów zmieszanych na zasadach uregulowanych pomiędzy 

Wykonawcą, a właścicielem nieruchomości w drodze odrębnej umowy cywilno-prawnej.                         

Urządzenia te zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez właściciela 

nieruchomości. Dotyczy to również nowych nieruchomości, jeśli pojawią się w trakcie realizacji 

zamówienia. Pojemniki mogą być plastikowe, metalowe, nowe lub używane. 

Worki do selektywnej zbiórki odpadów zapewnia Wykonawca wliczając ich koszt w cenę oferty. 

Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości zamieszkałych 2 komplety worków (po dwa dla 

każdej frakcji)  do selektywnej zbiórki odpadów i odpadów ulegających biodegradacji w terminie do 

dnia 1 stycznia 2019 r.     

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy 

Opis Przedmiotu Zamówienia.  

3. Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)   : 

90 50 00 00 – 2 usługi związane z odpadami 

90 51 10 00 – 2 usługi wywozu odpadów 

90 51 20 00 – 9 usługi transportu odpadów  

90 51 31 00 – 7 usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

90 51 40 00 – 3 usługi recyklingu odpadów 

90 53 30 00 – 2 usługi gospodarki odpadami 

 

4. Podwykonawstwo 

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia. 

 

5. Zatrudnienie przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynności. 

1) Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum pięciu osób 

biorących bezpośredni udział (np. kierowcy, pracownicy fizyczni) przy realizacji przedmiotu 

zamówienia, a realizacja tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
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art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. 

zm.) - przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.  

2) W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby oraz do 

niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonywania zamówienia: 30 czerwca 2020 r. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej:  

- posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wilczyn, zgodnie z art.9c ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 t.j.), 

obejmujący wszystkie kategorie odpadów objęte przedmiotem zamówienia, 

- posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, 

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

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

Wykonawca posiada potencjał ekonomiczny i finansowy, tj.: 

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej OC na kwotę nie niższą niż:  1000000,00 

zł, 

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 600 000,00 zł. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić 

inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

Zamawiającego warunku. 

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a. Wykonawca posiada zdolności zawodowe, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, zrealizował bądź realizuje przynajmniej jedną usługę polegającą na odbieraniu i 

zagospodarowywaniu zmieszanych oraz gromadzonych selektywnie odpadów 

komunalnych od mieszkańców nieruchomości.  
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b. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: 

1) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych, 

2) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych, 

3) co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, w 

tym lub dodatkowo pojazdem umożliwiającym odbieranie odpadów z nieruchomości 

trudnodostępnych (drogi gruntowe, wąskie, przebiegające przez teren zadrzewiony, 

leśny). 

Pojazdy muszą spełniać następujące warunki: 

a) posiadać trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwę firmy oraz danymi 

adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne, 

b) być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz osiadać aktualne badania techniczne i 

świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o  ruchu drogowym,  

c) być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu 

pojemników, 

d) wyposażone w monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego (GPS) 

umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu 

pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku 

odpadów, 

e) konstrukcja pojazdów musi zabezpieczać przed niekontrolowanym wydostaniem się na 

zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu oraz 

minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. 

 

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. 

 

Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–23 i ust. 5 Ustawy. 

 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu 

udostępniającego potencjał, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.  

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: SPEŁNIA / 

NIE SPEŁNIA, na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów. 

 

3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy Pzp: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia lub jego części,  

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
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ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby). 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

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) 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 dokona 

badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziale 

VI i VII niniejszej SIWZ. 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, 

zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie: 

a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli 

wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuację 

finansową lub ekonomiczną, zgodnie z rozdziałem V ust.2  niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

6) Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

4. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki 

dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego 

zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać 

będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani 

są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie. 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 24 UST. 5 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę:  

1) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym 

przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 

332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 
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z późn. 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 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.), 

2) art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy, tj.: który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 

zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, 

3) art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy, tj.: jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt. 14 ustawy Pzp – (urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurent), uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w 

relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2–4 ustawy Pzp z:  

a. zamawiającym,  

b. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  

c. członkami komisji przetargowej,  

d. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp  

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

4) art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy, tj.: który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo 

nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–

4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

5) art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy, tj.: będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za 

jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą 

niż 3000 złotych;  

6) art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy, tj.: jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w 

spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku;  

7) art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy, tj.: wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o 

naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą 

niż 3000 złotych;  

8) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy, tj.: który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 

ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp/, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

2. Środki naprawcze (self-cleaning): Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust.1 pkt.13 i 14 oraz 16-20 lub ust.5 może zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 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, 
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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. 

Przedstawione przez Wykonawcę dowody podlegać będą ocenie Zamawiającego pod względem wagi 

i szczególnych okoliczności czynu wykonawcy. 

3. Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez wykonawcę środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, o której mowa w ust. 2 powyżej (zdanie pierwsze), nie 

dotyczy wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 

wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć 

Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji albo od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2 pkt.6) o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w niniejszym postępowaniu. 

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą. 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. 

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

nieuczciwej konkurencji. 

4) jest ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. 

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

9) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie 

terminu związania ofertą; 

10) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

zamawiający żądał wniesienia wadium; 

11) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego; 

12) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.  

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu 

dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia 

w zakresie wskazanym przez zamawiającego oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 

uprawniających do ubiegania się o zamówienie publiczne. 

8. W przypadku, gdy wartości określone w dokumentach przedkładanych na potwierdzenie 

spełnienia warunku w warunku dotyczących zdolności technicznych i zawodowych oraz sytuacji 
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finansowej i ekonomicznej zostaną wyrażone w walutach obcych to do oceny spełnienia warunku 

zostaną przeliczone na złote (PLN) wedle średniego kursu NBP danej waluty do PLN z dnia publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA. 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) Formularz ofertowy (wypełniony i podpisany) z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do 

SIWZ. 

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, które stanowią wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór 

oświadczeń wraz z zakresem niezbędnych informacji zawarty został w: 

a. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - 

załącznik nr 3.  

b. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu - załącznik nr 4.  

3) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy 

składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 

4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując niniejsze 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. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp należy 

na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności 

– załącznik nr 7a. 

2) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, – załącznik nr 7a. 

3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 

wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 

zamawiającego w rozdziale VII ust.1 pkt. 5 i 6 / w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy/,– 

załącznik nr 7a. 

4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o 

naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego w 

rozdziale VII ust.1 pkt 7/ w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy/ – załącznik nr 7a. 

5) oświadczenia wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1785 z późn. zm.), – załącznik nr 7a. 

6) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 



Strona 10 z 27 

 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – UWAGA! 

Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji albo od zamieszczenia 

na stronie internetowej  informacji o treści złożonych ofert 

Informacje, o których mowa w oświadczeniach Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z 

wytycznymi SIWZ  natomiast w odniesieniu do ust. 2 pkt.6) zgodnie z wytyczną zawartą w rozdziale 

VII ust. 5 niniejszej SIWZ. 

3. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b  

ustawy Pzp dotyczących kompetencji lub uprawnień, sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

i zdolności technicznej i zawodowej, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem 

wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

następujący dokument: 

a)  Wykaz robót, w których Wykonawca wykaże, że posiada zdolności zawodowe, tj. w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, zrealizował bądź realizuje przynajmniej jedną usługę polegającą na 

odbieraniu i zagospodarowywaniu zmieszanych oraz gromadzonych selektywnie odpadów 

komunalnych od mieszkańców nieruchomości.  

W wykazie wykonawca jest obowiązany podać usługi polegające na odbieraniu i 

zagospodarowywaniu zmieszanych oraz gromadzonych selektywnie odpadów komunalnych od 

mieszkańców nieruchomości. Obowiązek złożenia poświadczeń dotyczy jednej usługi 

polegającej na odbieraniu i zagospodarowywaniu zmieszanych oraz gromadzonych selektywnie 

odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości. 

b)  Wykaz narzędzi, w których Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: 

1) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych, 

2) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych, 

3) co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, w tym lub 

dodatkowo pojazdem umożliwiającym odbieranie odpadów z nieruchomości trudnodostępnych 

(drogi gruntowe, wąskie, przebiegające przez teren zadrzewiony, leśny). 

c)  opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia, 

f) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

g) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach 

innych podmiotów, Zamawiający żąda dokumentów (np. oświadczeń) dotyczących: 

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach 

innych podmiotów, Zamawiający żąda – w przypadku warunku w zakresie potencjału finansowego i 

ekonomicznego – dokumentów: 

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 



Strona 11 z 27 

 

b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

Gdy wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, nie jest w stanie uzyskać 

poświadczenia, dowodami, w przypadku dostaw i usług dowodem zastępującym poświadczenia będzie 

oświadczenie wykonawcy. 

W sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi 

wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. 

dowodów (§ 1 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. - Dz. U. z 2013 

R., Nr 231, zwanego dalej "Rozporządzeniem"). 

4. Dokumenty i oświadczenia wskazane w ust. 2., 3. nie są dołączane do Oferty. 

5. Dokumenty składane przez Wykonawcę:  

1) Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy, zastosuje tzw. „procedurę 

odwróconą”. Zgodnie z tym przepisem: Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. 

2) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

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

dokumentów potwierdzających: 

1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu – wskazanych w rozdziale VIII ust.3 

siwz.  

2. brak podstaw wykluczenia – wskazanych w rozdziale VIII ust.2 siwz. 

3) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

4) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz.570). 

5) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie 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. 

6. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 

1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w 

postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2) Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych 

przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. 

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 
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3) Oferta winna zawierać oświadczenia - o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o 

nie podleganiu wykluczeniu – wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie 

wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia - o którym mowa w rozdziale VIII ust.1. pkt. 2 ppkt a. i b.) dla każdego z 

wykonawców osobno, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 

4) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego, o których mowa w 

rozdziale VIII ust.2 dotyczą każdego z wykonawców osobno. Natomiast dokumenty i 

oświadczenia, o których mowa w rozdziale VIII ust.3 pkt.1) i pkt.2) oraz ust.4. pkt.. 1) i 2) 

składane są przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  

7. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i 

oświadczeń: 

1) Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w dokumentach, o których mowa 

w rozdziale VIII ust.1 pkt. 2) ppkt. a. i b. SIWZ (oświadczenie własne), odpowiada 

zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w 

szczególności o których mowa w rozdziale VIII ust. 4, zamawiający może odstąpić od 

żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw 

wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio 

przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp  oraz w oświadczeniu wymaganym na podstawie 

wytycznej SIWZ. 

2) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 

zamawiającego dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII ust.3 pkt.1)., zamawiający 

może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. 

3) Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców 

składane są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. 

podmiotów. 

4) Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożony w formie pisemnej lub w 

formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo  

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania. 

6) Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca, Podmiot udostępniający 

zasoby albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, 

albo Podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 

7) Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym 

8) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia 

podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć 

w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

9) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 



Strona 13 z 27 

 

10) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, innego niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę 

kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8. Postanowienia dotyczące dokumentów dot. Podmiotów udostępniających zasoby: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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 składa także oświadczenia dotyczące tych 

podmiotów oraz na żądanie zamawiającego w terminie ustalonym przez zmawiającego przedstawi 

w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdziale VIII ust.2 pkt.1) do 7).  

2) Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych rozdziale 

VIII ust.2 pkt.1) do 7) dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie 

części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca 

polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

3) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy wykonawca będzie 

dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania niniejszego 

zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy dołączyć dokument – zobowiązanie  

dotyczące: 

a. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu niniejszego zamówienia publicznego, 

c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

9. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: 

1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżonych przez składającego ofertę, w terminie 

nie późniejszym niż wyznaczony termin składania ofert.  

2) Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że dokumenty te nie mogą 

być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice 

przedsiębiorstwa. 

3) Wymienione powyżej dokumenty wykonawca zobowiązany jest wydzielić w wybrany przez 

siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych 

informacji Zamawiający nie będzie ujawniał.  

4) Udostępnienie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek zainteresowanego, do 

dokonaniu przez Zamawiającego analizy czy oferta ta nie zawiera dokumentów zastrzeżonych, 

nie podlegających udostępnieniu.  

5) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych 

aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez tajemnicę 

przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności. 
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IX.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A 

TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI. 

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 

1) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywać się: za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu, 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) 

2) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane: 

a. za pośrednictwem operatora pocztowego oraz osobiście, za pośrednictwem posłańca należy 

kierować/przekazywać na adres zamawiającego podany w rozdziale I niniejszej 

Specyfikacji, 

b. za pomocą faksu należy kierować na nr faksu podany w rozdziale I niniejszej Specyfikacji, 

c. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) należy kierować na 

adres poczty elektronicznej zamawiającego podany w rozdziale I niniejszej Specyfikacji. 

3) Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej (faks, poczta elektroniczna). 

4) W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu, poczty elektronicznej oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą 

nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z 

wymienionych w niniejszej Specyfikacji sposobów. 

2. Wyjaśnienie treści SIWZ: 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z 

zastrzeżeniem pkt. 2). 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (rozdziale XIII pkt.1 niniejszej 

Specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający 

może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 

mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o 

wyjaśnienie treści Specyfikacji bez rozpoznania. 

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 

ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej określonej w 

rozdziale I niniejszej Specyfikacji. 

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 

na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 

pisemności postępowania. 

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 

3. Modyfikacja treści specyfikacji: 
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1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym 

zmiany terminów, zamieszczone zostaną na stronie internetowej określonej w rozdziale I 

niniejszej Specyfikacji. 

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, 

jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów 

będą podlegały nowemu terminowi. 

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na 

wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień 

Publicznych  „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na 

wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a 

ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający 

zamieści informację o zmianach na stronie internetowej określonej w rozdziale I 

niniejszej Specyfikacji. 

4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny 

ofert: 

1) Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich oświadczeń 

lub dokumentów: 

a. potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 

b. potwierdzających spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań 

określonych przez zamawiającego,  

c. potwierdzających brak podstaw wykluczenia,  

d. oświadczenia o których mowa w rozdziale VIII ust.1. pkt. 2 ppkt. a. i b. 

niniejszej Specyfikacji, 

e. innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

f. pełnomocnictw, 

jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy Pzp. 

 Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy  

może skutkować zatrzymaniem wadium na mocy art. 46 ust. 4a Prawa zamówień 

publicznych. 

2) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających:  

a. spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 
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b. spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 

określonych przez zamawiającego, 

c. potwierdzających brak podstaw wykluczenia  

3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w 

ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu. 

5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w 

stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie 

wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 

6) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

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

Katarzyna Kamińska - tel. 663 793 100. 

 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM     

1. Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium.  

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 

Zamawiającego 

5. 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. 

6. 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. 

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Postanowienia dot. przygotowania oferty: 

1) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  
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2) Wykonawca wraz z ofertą składa wstępne oświadczenia własne oraz dokumenty wymienione 

w rozdziale VIII ust.1 niniejszej Specyfikacji. 

3) Oświadczenie, składa się w formie pisemnej. 

4) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, 

w jakich dokumenty te mogą być składane, zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez 

wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w 

oryginale. 

5) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 

powyżej, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

6) Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo 

podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

7) Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem.  

8) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być 

sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką 

osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).   

9) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.  

10) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

11) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

12) Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym 

razie nie będzie uwzględnione. 

13)  Wskazanym jest by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów 

znajdujących się w kopercie / opakowaniu - brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem 

oferty. 

14) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 

dokumentach. 

15) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 

podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z 

formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla 

danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. 

16) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.  

17) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii; 

18) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona 

za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów 
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składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2017 r. poz. 570), a wykonawca wskazał to wraz ze 

złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z  dokumentów złożonych wraz z 

ofertą; 

19) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 

20) Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie 

korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby / osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. 

21) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

22) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. 

Postanowienia w tym zakresie zawarto w rozd. VIII ust.10 niniejszej Specyfikacji. 

23) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

2. Wymagania dot. koperty / opakowania: 

1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej 

treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, 

zamknięta koperta). 

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres 

podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy 

oraz oznaczone w sposób następujący: 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. 

Nie otwierać przed 

15.11.2018 r. godz. 10:30. 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

3. Przygotowując ofertę Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich 

dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia, którą należy 

odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez 

Zamawiającego. 

4. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych: 

1) Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez 

Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych 

osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.  

922) zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej. 

2) Zamawiający informuję, że dane osobowe, o których mowa w pkt. 1) przetwarzane są w celu 

wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest, w szczególności:  

a. przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

b. zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu 

wykonawcą, 
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c. dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy, 

d. przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez 

komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty, 

e. ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako 

informacji publicznej. 

 

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Oferty należy przesłać / składać do dnia 15.11.2018 r. do godz. 10:00 na adres zamawiającego 

podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Urząd Gminy w Wilczynie 

ul. Strzelińska 12 D 

62-550 Wilczyn 

Sekretariat 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na 

adres Zamawiającego podany w ust. 1, w sposób opisany w rozdziale XII „Opis sposobu 

przygotowania ofert” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dodatkowo 

opatrzone napisem “Zmiana”. Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - 

opatrzone napisem “Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w 

pierwszej kolejności. 

4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 15.11.2018 r. do godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego – sala 

sesyjna. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) 

oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zostaną 

niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego wskazanej w rozdziale I 

SIWZ.  

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

Przygotowując ofertę Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich 

dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia, którą należy 

odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego. 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

14.1. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego 

zamówienia. 

14.2. Wymienioną w pkt. 14.1 cenę deklaruje się na formularzu oferty załączonym do SIWZ, podając: 

cenę jednostkową netto, cenę jednostkową brutto, ilość, cenę netto, cenę brutto. 

14.3. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z 

prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z 

uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili składania oferty. 
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14.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

14.5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z 

obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 

14.6. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy 

PZP, spowoduje odrzucenie oferty. 

XV. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT  

1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 

oceny ofert:  

 

Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: 

1) Cena 60 % 

2) Termin płatności faktury 10 % 

3) Kryterium środowiskowe 30 % 

Punkty przyznawane za podane powyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

Cena 60 % 

(Cmin/Cof) * 100 * waga 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof - cena podana w ofercie 

Termin płatności faktury 10 % 

1) za termin płatności od 7-14 dni – 0,00 pkt; 

2) za termin płatności od 15-21 dni – 5,00 pkt; 

3) za termin płatności od 22-30 dni – 10,00 pkt; 

Kryterium środowiskowe 30 % 

Przeprowadzenie akcji promujących selektywną zbiórkę odpadów, tj. ulotek, broszur dostarczanych 

do każdego odbiorcy. 

0-30 punktów, gdzie punkty przyznaje się na poniższych zasadach: 

1) Brak wykonywania kryterium –  0 pkt. 

2) Raz w roku – 15 pkt. 

3) Dwa razy w roku – 30 pkt. 

 

Na potwierdzenie powyższego kryterium Zamawiający żąda Oświadczenia Wykonawcy w formularzu 

ofertowym.  

W związku z powyższym Zamawiający żąda każdorazowo za przeprowadzenie akcji promującej 

Protokołu, Protokół winien być przekazany osobie odpowiedzialnej za rozliczanie wykonywania 

zadania.  

14.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt. 
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14.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

14.5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

14.6. Kryterium „Termin płatności faktury” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej ilości 

dni, jakie Wykonawca poda w Formularzu oferty. Najkrótszy termin płatności uwzględniony do oceny 

ofert to 7 dni, liczonych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

Najdłuższy możliwy termin płatności to 30 dni, liczonych od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca może zaproponować termin płatności w 

przedziale od 7 do 30 dni. Oferta Wykonawcy, który nie zastosuje się do powyższej decyzji zostanie 

odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może 

zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć, 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona 

również zostanie na stronie internetowej zamawiającego określonej w rozdziale I niniejszej 

Specyfikacji. 

3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 

wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 

postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 

zamówienia. 

4. Zamawiający, podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej Specyfikacji. 

5.  Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 

łączną punktację;  

2) informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
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3) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, informację o braku równoważności 

lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności. 

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i 

prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej zamawiającego określonej w rozdziale 

I niniejszej Specyfikacji. Informacja zamieszczona na stronie internetowej zawierać będzie 

informacje o których mowa w rozdziale 16 ust.5 pkt.1). 

7. Wykonawca występujący wspólnie (konsorcjum) przed przystąpieniem do zawarcia umowy o 

zamówienie publiczne przedłoży umowę regulującą współpracę wykonawców występujących 

wspólnie. Termin, na jaki winna być zawarta umowa wykonawców występujących wspólnie nie 

może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia. 

8. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający niezwłocznie 

poinformuje wszystkich Wykonawców oraz zamieści na stronie internetowej o unieważnieniu 

postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Na wniosek Wykonawcy, który ubiegał 

się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego 

samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

9. Umowa, w zakresie każdego z zadań, zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym 

niż: 

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało 

ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało 

ono przesłane pisemnie, 

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął termin do 

wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione, o których mowa w 

rozdziale XIX ust.3. niniejszej Specyfikacji lub w następstwie jego wniesienia Krajowa 

Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, 

możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 

10. Miejsce i termin podpisania umowy, w zakresie każdego z zadań, zostaną uzgodnione z 

wyłonionym wykonawcą. 

11. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, w zakresie każdego z 

zadań, będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z 

przesłanek unieważnienia postępowania. 

12. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wymagane będzie 

przedłożenie przed podpisaniem umowy: 

1) umowy  regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie, 

2) oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków. 

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY  

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVIII.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 8 do siwz. 
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2. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego 

zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza. 

3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.  

4. Płatności będą dokonywane w terminie określonym w ofercie wykonawcy, przy czym za dzień 

zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia 

pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich / PLN /. 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują 

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego 

zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki 

ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych 

do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 

2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej określonej w rozdziale I niniejszej specyfikacji. 

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w niniejszej specyfikacji wnosi się w terminie  

5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

7. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia wraz z uzasadnieniem. 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 

pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu 
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10. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

11. Brak przekazania Zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym 

powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania 

ofert. 

13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

14. Kopię odwołania Zamawiający:  

a. przekaże niezwłocznie innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia,  

b. zamieści również na stronie internetowej określonej w rozdziale I niniejszej 

specyfikacji, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając Wykonawców 

do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

15. Przystąpienie do postępowania odwoławczego Wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.  

16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 

Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 

przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

17. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera 

braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 

18. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 

19. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 

zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g Prawa zamówień 

publicznych. 

 

XX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA. 

1. W trakcie prowadzenia niniejszego postępowania zamawiający sporządza pisemny protokół 

postępowania. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i 

informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia 

publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania. 

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.  

3. Oferty składane przez wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia w trakcie jawnej sesji 

otwarcia ofert. Nie ujawnia się informacji, zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przed-

siębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, 

nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz 

wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa.  



Strona 25 z 27 

 

4. Udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie wg. poniższych 

zasad: 

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku, 

2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i 

informacji, 

3) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego, 

4) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie 

godzin jego pracy - urzędowania. 

5. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej /faksem lub drogą elektroniczną/, z zastrzeżeniem, że jeżeli 

z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający 

poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.  

6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.  poz. 1128) oraz ustawy Kodeks 

Cywilny. 

 

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich PLN. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych - (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego, o ile 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.  

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:  

  administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Wilczynie,  

ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn; 

  kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wilczynie 

inspektor@osdidk.pl; 

   Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Odbieranie i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z nieruchomości na 

których zamieszkują mieszkańcy”, numer BZP.271.13.2018  prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

  odbiorcami Państwa 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. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;   

  Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/32344/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-protokolu-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1128.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/32344/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-protokolu-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1128.pdf
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postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

   w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

  posiadają Państwo: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa  

                    dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia  

                     przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w  

                    art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna  

                    Pan, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy  

                  RODO; 

 nie przysługuje Państwu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych  

                     osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest  

                   art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

XXII. ZAŁĄCZNIKI 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 

 

l.p. Oznaczenie 

Załącznika 

 Nazwa Załącznika 

1. Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

2. Załącznik nr 2  Formularz ofertowy 

3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu. 

3. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

4. Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych usług 

5. Załącznik nr 6 Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń 

6. Załącznik nr 7 Oświadczenie – grupa kapitałowa 

7. Załącznik nr 7a Oświadczenie  

8. Załącznik nr 8 Wzór umowy 

9. Załącznik nr 9 Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 09.03.2015 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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10. Załącznik nr 10 Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 09.03.2015 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyn 

 

 

 

 


