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Rozdział 1 - Nazwa i adres zamawiającego. 

Zamawiającym jest  Gmina  Gryfów Śląski, reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta 

Gryfów Śląski Olgierda Poniźnika. 

NIP    616-12-23-228 

REGON  230821635 

Adres: ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, www.gryfow.pl 

 

Rozdział 2 - Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o szacunkowej wartości poniżej 209 000,00 euro, prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

Użyty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skrót SIWZ oznacza niniejszą Specyfikację. 

 

Rozdział 3 - Opis przedmiotu zamówienia. 

Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
90511000-2 – Usługi wywozu odpadów  
90512000-9 – Usługi transportu odpadów  
90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych  
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbieraniem wszystkich odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy 

Gryfów Śląski oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

( RIPOK) w Lubaniu – Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich przy ul. Bazaltowej 1 w 

Lubaniu w celu dalszego ich zagospodarowania. Usługa odbierania wszystkich odpadów 

komunalnych obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe położone na 

terenie Miasta i Gminy Gryfów Śląski, w skład którego wchodzą miasto Gryfów Śląski                

i sołectwa: Krzewie Wielki, Młyńsko, Proszówka, Rząsiny, Ubocze, Wieża, Wolbromów. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączona dokumentacja. 

 

Na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej 

czynności w trakcie realizacji zamówienia:  
1. organizacja i logistyka odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości (zarządzanie 

transportem) oraz nadzorowanie jakości wykonywanych prac,  
2. stanowiska robotniczych - ładowacz odpadów,  
3. kierowcy samochodów.  
Przed podpisaniem umowy wykonawca lub podwykonawca przedłoży oświadczenie o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa wyżej. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymienione wyżej 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.  
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Szczegóły dotyczące egzekwowania i kontroli spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej 

czynności w trakcie realizacji zamówienia opisano we wzorze umowy 

 

Rozdział 4 - Termin wykonania zamówienia. 

Od 01.01.2019 do 31.12.2019 

 

Rozdział 5 - Postanowienia ogólne. 

1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp. 

4. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 

5. Zamawiający nie  będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

Rozdział 6 - Warunki udziału w postępowaniu. 

§ 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu: 

1. nie podlegają wykluczeniu,  

2. spełniają następujące warunki dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  

zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada 

zezwolenie na transport odpadów komunalnych, wydane przez właściwego starostę na 

podstawie art. 28 ust. 1 – ustawy o odpadach  z dnia 27.04.2001r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992) 

w związku z art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1987)  lub posiada wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1987) 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej.  

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum dwie usługi odbierania i transportu odpadów 

komunalnych zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych do miejsca ich 

zagospodarowania w łącznej ilości co najmniej 2 500 ton rocznie 

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował co najmniej: 1 osobą posiadającą co najmniej wykształcenie średnie oraz 

minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z organizacją i logistyką 

odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości (zarządzanie transportem) oraz 

nadzorowaniem jakości wykonywanych prac oraz posiadającą certyfikat kompetencji 

zawodowych w drogowym transporcie rzeczy; co najmniej 5 osobami na stanowiskach 

robotniczych (ładowaczy odpadów) , co najmniej 5 osobami z wymaganymi kwalifikacjami, 

tj. kierowcy samochodów specjalistycznych posiadających prawo jazdy kategorii C 

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje 

następującymi urządzeniami technicznymi: 
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➢ minimum 5 samochodów - samochody śmieciarki bezpylne z funkcją zgniatania 

liniowego (zgniot 1:5 dla pojazdów spełniających europejskie standardy emisji spalin 

Euro5 i Euro4 oraz co najmniej 1:3 dla pojazdów pozostałych )  

➢ min. 1 samochód - samochód wyposażony w urządzenie do mycia i dezynfekcji 

pojemników spełniający europejskie standardy emisji spalin co najmniej na poziomie 

Euro 5  

➢ minimum 2 samochody - samochód specjalistyczny powinien umożliwiać wykonanie 

czynności myjąco-dezynfekujących w miejscu opróżniania pojemników. Usługa powinna 

być wykonana w taki sposób aby podczas i po zakończeniu mycia i dezynfekcji 

pojemnika płyn nie wydostawał się na zewnątrz pojazdu; samochody typu hakowiec z 

żurawikiem oraz hakiem do załadunku kontenerów przeznaczonych do odbioru odpadów 

zbieranych w pojemnikach kontenerowych o poj. do 34 m3, spełniający europejskie 

standardy emisji spalin na poziomie co najmniej Euro 4 zabezpieczonym przed 

wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego 

uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania 

➢ minimum 2 samochody - samochody typu bramowiec przeznaczonym do odbioru 

odpadów zbieranych w pojemnikach kontenerowych o poj. do 10 m3 , spełniający 

europejskie standardy emisji spalin na poziomie co najmniej Euro 4 zabezpieczonym 

przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów w tym co najmniej jeden wyposażony w 

żuraw do opróżniania pojemników na surowce wtórne typu „igloo i dzwon” ,wciągarkę 

do otwierania pojemników typu „Igloo, dzwon”, chwytak do materiałów sypkich oraz 

widły do gałęzi. 

Pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia muszą być trwale i czytelnie 
oznakowane w widocznym miejscu nazwą lub logo firmy oraz danymi adresowymi i numerem 

telefonu, posiadać światła ostrzegawcze koloru pomarańczowego oraz światła cofania wraz z 
sygnałem dźwiękowym.  
Zamawiający wymaga wyposażenia wszystkich samochodów specjalistycznych przeznaczonych do 
wykonywania usług w ramach niniejszego postępowania w systemy GPS monitorujące ruch 

pojazdu na terenie gminy. Monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, 
umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu                  

i miejscach postojów, czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów. 
 

§ 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.  
 
§ 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w §1 ust. 2 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 §3 SIWZ 

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 
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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 pkt 1 i 8 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;  

 

§ 5. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne 

podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  
 

1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia;  

3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

4. 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.  

§ 6. 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. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 

oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.  
 
§ 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

określone w § 1 ust. 2 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy 

wykonawcy łącznie.  
 
§ 8. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:  
 

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

2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-

23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8  ustawy. 

 

Rozdział 7 - Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy  

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

6 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą 

następujące oświadczenia i dokumenty:  

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne w zakresie wskazanym w 

Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami 

stanowiącymi Załącznik nr 2 i 3  do SIWZ. 
 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o 

którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
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3. 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 którym mowa w ust.1.  
 

4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale 6, § 4, ust. 1 SIWZ – jeżeli 

wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.  

 

§ 2. 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. Wykonawca oceniając przynależność bierze pod uwagę 

tylko Wykonawców, wskazanych przez Zamawiającego w informacji, o której mowa w 

zdaniu pierwszym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

§ 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy Pzp. 

1. 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 oraz spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

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

dokumentów. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej 

kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

 

§ 4. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących 

oświadczeń lub dokumentów: 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

a)  zezwolenia na transport odpadów komunalnych, wydanego przez właściwego starostę na 

podstawie art. 28 ust. 1 - ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r. (tj. Dz. U. Z 2018r.  

poz.992) w związku z art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ( tekst jednolity Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1987), lub potwierdzenie wpisu do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 992) 

 

b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
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działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym do wodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

 

c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 

d) wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonani a zamówienia 
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami 

  

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu: 

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu;  

b) 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

c) 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;  
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d) 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 innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, wzbudzą 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 

na rzecz którego roboty budowlane lub usługi, były wykonane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie. 

4. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, przedkłada dokumenty, dotyczące tych podmiotów w 

zakresie wskazanym w ust. 2 pkt a) - c). 

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

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt a) - c)  składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 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, wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
5. 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 ust. 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. a), b) stosuje się odpowiednio. 
 

6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają 

błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 
 

7. 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.  
 

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
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określonych w art. 22a ustawy lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą.  
 

9. 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 oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, 

o którym mowa w rozdziale 6, par. 4, ust. 1 należy złożyć w formie oryginału.  
 

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

język polski.  

 

11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w 

formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 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. 
 

12. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 

dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, 

należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem 

(podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania 

wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego wykonawca polega, zgodnie z 

zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 

upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego 

wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa.  
 

13. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 

pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z 

imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.  
 

14. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych 

muszą się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 8, 12 i 13 oraz 

klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, 

należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie 

poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie 

poświadczanych stron. 
 

15. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 12 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.  

 

Rozdział 8 - Wymagania dotyczące wadium. 

1. Wadium zostało ustalone w wysokości :  

13.000,00 zł (trzynaście tysięcy zł 00/100) 

2. Wadium może być wnoszone : 

a) w pieniądzu, 

b) gwarancjach bankowych 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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d) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 

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

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

3. Wykonawca  wniesie wadium w terminie do dnia 10.12.2018 roku do godziny 10:00. 

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy PKO BP 

o/Gryfów Śl.  89 1020 2124 0000 8202 0011 1443 w terminie umożliwiającym uznanie 

kwoty na koncie zamawiającego do dnia 10.12.2018 roku do godziny 10:00. 

4. W przypadku pozostałych form wnoszenia wadium należy załączyć do oferty odpowiedni 

oryginał dokumentu. 

5. Wadium wnoszone w formie gwarancji musi zawierać w szczególności: 

a) Nazwę i adres Gwaranta 

b) Nazwę i adres Zleceniodawcy 

c) Nazwę i adres Beneficjenta 

d) Nazwę i numer postępowania przetargowego 

e) Zobowiązanie Gwaranta do nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty kwoty wadium na 

pierwsze żądanie Beneficjenta w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z 

przesłanek zatrzymania wadium, opisanej w ustawie Pzp. 

6. Zwrot wadium  nastąpi zgodnie z art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Rozdział 9 - Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

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 prze wykonawcę.  

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

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. 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 

do SIWZ,  

b) oświadczenie według wzoru stanowiących odpowiednio Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ,  

c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących 

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,  

d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale 6, par. 4, ust. 1. SIWZ – 

jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.  

 

16. Ofertę należy umieścić w kopercie  zamkniętej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych 

wątpliwości, co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty 

przez osoby nieupoważnione.  

17. Koperta powinna być opisana adresem i nazwą postępowania: 

Urząd Gminy i Miasta  Gryfów Śląski 

ul. Rynek 1 

59-620 Gryfów Śląski 

Oferta przetargowa w postępowaniu nr WT/OOK/20/18 

 

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

 

W celu dokonania rejestracji składanej oferty koperta powinna być opisana adresem i 

nazwą Wykonawcy.  

 

18. Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona to składa 

oświadczenie o wycofaniu oferty, umieszczone w kopercie z naniesionym napisem: 

 

Wycofanie oferty przetargowej w postępowaniu nr WT/OOK/20/18 

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

 

19. Jeżeli Wykonawca chce dokonać modyfikacji (zmian) w ofercie, która została wcześniej 

złożona, to składa zmianę oferty, umieszczoną w kopercie z naniesionym napisem: 
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Zmiana oferty przetargowej w postępowaniu nr WT/OOK/20/18 

 

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

20. Jeżeli Wykonawca chce wycofać lub zmienić ofertę to może zrobić to jedynie przed upływem 

terminu do składania ofert. 

 

Rozdział 10 - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski,  

59-620 Gryfów Śląski, Rynek 1, pokój nr 9 (sekretariat), lub przesłać na adres urzędu.  

W wypadku przesłania oferty  będzie się liczyła data i godzina  jej wpłynięcia do siedziby 

Zamawiającego. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 10.12.2018 r. o godz. 10:00   

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.12.2018 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów 

Śląski   pok. nr 7. 

4. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. W takim 

przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców będą odnosiły się do 

zmienionego terminu. 

6. O zmienionym terminie Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy pobrali 

SIWZ, jak również dokona zmian w terminach podanych w ogłoszeniu o przetargu 

nieograniczonym. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej 

http://bip.gryfow.pl/ informacje dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
 

c) ceny, ilości akcji promocyjnych i warunków płatności zawartych w ofertach.  

8. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 

 

Rozdział 11 - Termin związania ofertą. 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

2. 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 

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

3. 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. 

 

Rozdział 12 - Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Cenę ofertową  należy podać w "FORMULARZU OFERTOWYM". 
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2. Cena ofertowa musi być jednoznaczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące 

strony wynagrodzenie ryczałtowe za odbiór i transport 1 tony odpadów. 

3. Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT. 

4. Dla ewentualnych roszczeń Wykonawcy z tytułu niedoszacowania wartości oferty 

zastosowanie ma art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY. 

Przyjmujący zamówienie Wykonawca nie może żądać podwyższenia ustalonego w umowie 

wynagrodzenia ryczałtowego chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. 

5. Cenę ofertową należy wyliczyć  uwzględniając załączony opis przedmiotu zamówienia, zapisy 

niniejszej SIWZ oraz wiedzę  i doświadczenie Wykonawcy. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku  

 

Rozdział 13 - Opis sposobu badania ofert. 

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe ceny 

wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. 
 
3. Zamawiający poprawi w ofercie:  
 

➢ oczywiste omyłki pisarskie,  

➢ oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  

➢ inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty,  
 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
4. Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy 

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

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

Rozdział 14 – Kryteria wyboru oraz sposób oceny ofert. 

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru wykonawców stosując następujące kryteria wyboru: 

Kc - cena ofertowa brutto – 60 % 

Kp – ilość akcji promocyjnych – 30 % 

Kt – termin płatności – 10 % 

 

2. Wykonawcy zostaną przydzielone punkty za cenę ofertową na podstawie obliczenia udziału 

procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny badanej oferty, według wzoru: 
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 najniższa oferowana cena ofertowa 

Ilość punktów Kc = 
 

X 60 
 

 cena ofertowa badanej oferty 

 

3. Wykonawcy zostaną przydzielone punkty za ilość zaoferowanych akcji promocyjnych 

nieobjętych przedmiotem zamówienia. Za każdą dodatkowo zaoferowaną akcję promocyjną oferta 

otrzyma 5 punktów z zaznaczeniem, że maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium 

wynosi 30. Szczegóły dotyczące akcji promocyjnej opisano w załączniku. 

 

4. Wykonawcy zostaną przydzielone punkty za zaoferowany termin płatności ponad minimalny 

termin 20 dni.  
a) Za każdy dodatkowy dzień kalendarzowy w stosunku do minimalnego terminu oferta 

otrzyma 1 punkt z zaznaczeniem, że maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium 

wynosi 10.  
b) Przykład: 

- wskazanie w formularzu ofertowym terminu płatności 20 dni = 0 pkt. w Kt  

- wskazanie w formularzu ofertowym terminu płatności 25 dni = 5 pkt. w Kt 

- wskazanie w formularzu ofertowym terminu płatności 30 dni = 10 pkt. w Ks 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. 

 

Rozdział 15 - Zawarcie umowy i przyszłe zobowiązania umowne. 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza.  
 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli 

oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej. 

3. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  
 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się          

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 

określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych 

do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 

konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

na warunkach określonych w rozdziale 16. 

6. Istotne Postanowienia Umowy stanowią Załącznik do SIWZ.  

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży wypełniony harmonogram rzeczowo-

finansowy realizacji zadania oraz kosztorys ofertowy. 
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8. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na 

podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w 

Istotnych Postanowieniach Umowy. 

 

Rozdział 16 - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający nie ustala zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

 

Rozdział 17 - Opis sposobu udzielania wyjaśnień i zmian treści SIWZ 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.  
 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką 

informację na własnej stronie internetowej, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.  
 

3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę 

SIWZ zamawiający udostępni na własnej stronie internetowej.  
 

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                 

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej.  
 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień             

i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze 

oświadczenie zamawiającego.  

 

 

Rozdział 18 - Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 

 

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

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

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

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

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 

1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy 

dokumentów, ustanowionych w niniejszej SIWZ 

2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: 

a) w kwestiach formalnych związanych z procedurą przetargową:  

• Andrzej Tartak, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski, fax 75 78 

13 916,  mail zamowienia_pub@gryfow.p  

• Michał Siemek, referent ds.. zamówień publicznych, m.siemek@gryfow.pl 

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.  

 
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, 

zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu 
lub adres email, podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający 
zapoznanie się z jej treścią.  

mailto:zamowienia_pub@gryfow.p
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Rozdział 19 - Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

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

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w 

Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również  organizacjom 

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

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 

przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne          

i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Terminy wniesienia odwołania: 

a) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w 

sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – 

jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.  

c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. b) 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.  

d) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia          

o udzieleniu zamówienia; 

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował  

w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 

przepisy Działu VI ustawy Pzp. 

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,  

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
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przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem 

 

Sprawy nie ujęte w niniejszej SIWZ regulują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -

Prawo zamówień publicznych. 


