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Zamawiający: 
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ul. Plac Wolności 32  
06-445 Strzegowo 

 
 
 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Tryb: 
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”   

 
 
 
 

Przedmiot zamówienia: 
 
„ Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z 
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo” 

 

 

Rodzaj zamówienia: usługi 

 
 

 
ZATWIERDZAM: 

 
Wójt Gminy Strzegowo 
 /-/ Wiesław Zalewski  

 
 
 

 
 

Strzegowo, dnia 29.11.2019 r. 
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I. Tryb udzielenia zamówienia 
 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 
39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą 
PZP”, aktów wykonawczych do ustawy PZP. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej 
dalej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.  

3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje tzw. „procedurę̨ odwróconą̨”, o której mowa w 
art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (odzysku lub unieszkodliwianie) 
wszystkich odpadów komunalnych przekazywanych przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Strzegowo, 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 1996r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), wytycznymi 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Mazowieckiego 2024, Uchwałą Nr 4/19 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie wykonania planu Gospodarki Odpadami dla 
województwa mazowieckiego 2024 oraz przepisami regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Strzegowo. 

 
Wykonawca jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości 
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania, odebranych od właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Strzegowo do instalacji wskazanych w Planie Gospodarki 
Odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.  

 
Wykonawca ma obowiązek przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych do instalacji przetwarzania odpadów zgodnie z hierarchią 
postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi  Załącznik nr 7 do SIWZ. 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 
 
2. Zamawiający  nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

3. Rodzaj zamówienia – Usługi 

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

90500000 – usługi związane z odpadami 
90513100 -7 usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
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90533000-2 usługi gospodarki odpadami 
90000000-7 usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi     
                       ekologiczne 
90500000-2 usługi związane z odpadami 
90514000-3 usługi recyklingu odpadów 
90511000 -2 usługi wywozu odpadów 
90512000 -9 usługi transportu odpadów 
 

III. Opis części zamówienia 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:  
 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

 

Zamówienie będzie realizowane przez Wykonawcę w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 
31.12.2020 r. 
 

V. Informacja o podwykonawcach 

 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia  przez podwykonawców.  
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. 
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w przepisie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie realizacji 
zamówienia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa 
w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 
tego podwykonawcy. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 

VI. Umowa ramowa 
 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

VII. Zamówienie podobne 
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Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Pzp, do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie obejmowałoby 
odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
Warunki udzielenia zamówienia: 
1/ zamówienie może być udzielone w jednym lub kilku zamówieniach, 
2/ wycena usług objętych zamówieniem zostanie dokonana w drodze negocjacji pomiędzy 
Wykonawcą i Zamawiającym. 
  

VIII. Oferta wariantowa 
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 

IX. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w 
ust. 3 poniżej, na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów żądanych przez 
Zamawiającego i wymienionych w rozdziale XI SIWZ , potwierdzających spełnienie tych 
warunków. 

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”. Warunek graniczny „spełnia”. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
3.1. nie podlegają wykluczeniu, 
3.2. spełniają następujące warunki dotyczące: 
 
3.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów:  
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: 

3.2.1.1. posiada aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 
Strzegowo w zakresie kategorii odpadów objętych zamówieniem, 

3.2.1.2. posiada zezwolenie na transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 
2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.) w zakresie kategorii 
odpadów objętych zamówieniem, 

3.2.1.3. posiada ważny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny                            
i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o 
odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.) prowadzonego przez marszałka 
województwa lub Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia 
ww. rejestru przez marszałka województwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 ustawy o 
odpadach. 
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3.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500 000,00 PLN 

 

3.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum  
1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych,   w sposób ciągły przez okres 
minimum 12 miesięcy o masie łącznej nie mniejszej niż 1000 Mg, w ramach jednego 
kontraktu. Dopuszcza się możliwość przedstawienia usługi wykonywanej, a jeszcze nie 
zakończonej, zgodnie z zawartą umową, przy czym ilość odpadów komunalnych 
odebranych, już w ramach danej umowy, nie może być mniejsza niż 1000 Mg/rok, a okres 
wykonywania usługi nie może być krótszy niż 12 miesięcy. 

 
 

 
 

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wypełnienia przez niego 
przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23, ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,  

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 
5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu. 

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie  
ust. 5. 

7. 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. 

8. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

9. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych 
walutach Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego aktualny na dzień 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (jeżeli 
ogłoszenie zostanie opublikowane w sobotę stosuje się kurs z pierwszego dnia roboczego 
następującego po tej sobocie). Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

10. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
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11. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe, 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 13–22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy. 

 

XI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

 

1. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Oświadczenie składa się na 
formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z 
wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 
dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału. 
1.1. Wykonawca powinien pobrać ze strony internetowej Zamawiającego plik w formacie XML 

o nazwie „JEDZ”. 
1.2. Następnie wejść na stronę https://espd.uzp.gov.pl/ zaimportować pobrany plik JEDZ. Po 

wypełnieniu JEDZ należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznymi złożyć wraz 
z ofertą. 

1.3. Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego 
wypełniania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej 
pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-
ESPD.pdf  

1.4. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów dodatkowo 
pobiera JEDZ część III. 

2. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wypełniając JEDZ ograniczył się do wypełnienia sekcji 
α w części IV: „Kryteria kwalifikacji” jedynie punktu a: „Ogólne oświadczenie dotyczące 
wszystkich kryteriów kwalifikacji” i nie musi wypełniać sekcji A, B, C i D. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 22a ust. 3 ustawy Pzp oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także 
oświadczenie JEDZ (JEDZ część III) dotyczące tych podmiotów. 

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, 
zamieszcza informacje o podwykonawcach w formularzu JEDZ, o którym mowa w ust. 1. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie 
to potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6. Ponadto Wykonawca złoży: 
6.1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym   postępowaniu lub /i do 

podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Dowód wniesienia 
wadium (W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający 
wymaga złożenia wadium wraz z ofertą w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego 
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bezpiecznym podpisem elektronicznym przez osobę umocowaną do podpisania dokumentu 
stanowiącego wadium. 

6.2. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

7. Oświadczania i dokumenty wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp  oraz zgodnie 
z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp –którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz 
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 

8. Dokumenty i oświadczania wymagane przed udzieleniem zamówienia: 
8.1. Zgodnie   z   art.   24aa   ust.   1 ustawy Zamawiający, najpierw dokona oceny   ofert, a 

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8.2. Zgodnie z art. 26 ust 1 ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa  w pkt 9, 10 poniżej. 

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę na wezwanie 
Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu - dotyczy wszystkich części zamówienia  

9.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający żąda: 
9.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

9.1.2. odpisu z właściwego rejestru lub 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, 

9.1.3. 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; 
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9.1.4. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

9.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 9.1.1 - składa informację z odpowiedniego 
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,       
zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 9.1.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

9.3 Dokumenty, o których mowa w ust. 9.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

9.4 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w ust. 9.2, 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.  

9.5 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

9.6 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 9.1. 

9.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty 
określone w pkt. 9.1 obowiązują oddzielnie każdego z Wykonawców. 

10 Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie 
Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu: 

10.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących: 
10.1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów 
10.1.1.1  aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Strzegowo w 
zakresie kategorii odpadów objętych zamówieniem 

10.1.1.2  zezwolenie na transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o 
odpadach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.) w zakresie kategorii odpadów 
objętych zamówieniem 

10.1.1.3  ważny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny                            
i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o 
odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.) prowadzonego przez marszałka 
województwa lub Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia 
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ww. rejestru przez marszałka województwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 ustawy o 
odpadach. 

10.1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca przedkłada dokumenty: 
10.1.2.1  dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego 

 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 
zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 10.1.2.1 Zamawiający dopuszcza złożenie 
przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp, tj. innych 
dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie   opisanego przez 
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

 

10.1.3 zdolności technicznej lub zawodowej: 
10.1.3.1 wykaz 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 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 usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 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; 

10.2 W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

10.2.1.1 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
10.2.1.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 
10.2.1.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
10.2.1.4 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. 

10.2.2 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale XI pkt 9 ppkt 9.1 SIWZ 

10.2.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
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10.2.4 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 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, 
2 i 4 ustawy Pzp. 

10.2.5 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

10.2.6 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. 

10.2.7 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego 
podmiotu, 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. 
 
11. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
11.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka 

cywilna): 
11.2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie pełnomocnictwo do 

reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
ewentualnie umowa o współdziałaniu powinno być złożone w postaci dokumentu 
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może 
być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca(e) ofertę (reprezentująca 
Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, 
to powinno ono zostać złożone wraz z ofertą w postaci dokumentu elektronicznego i opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby lub osób udzielających pełnomocnictwa. 
Wykonawca może także sporządzić i przekazać elektroniczną kopię pełnomocnictwa. 
W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii pełnomocnictwa powinno 
ono zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez pełnomocnika. Jest to 
wówczas równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność 
z oryginałem. 

11.3. Dowód wniesienia wadium – dotyczy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. Wadium może być wniesione poprzez złożenie oddzielnych 
dokumentów wadialnych przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. Wadium wnoszone w pieniądzu może być wnoszone w częściach przez 
poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez 
jednego z nich lub przez pełnomocnika. Sumy poszczególnych dokumentów wadialnych muszą 
składać się na wadium w wysokości określonej w niniejszej SIWZ. 

11.4. Formularz oferty podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym pełnomocnik 
Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy. Na 
pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich 
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Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia-dokument składany w postaci 
dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

11.5. „Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom lub wykonaniu zamówienia siłami własnymi” - dotyczy wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Formularz ten podpisuje 
pełnomocnik Wykonawców   wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy 
Wykonawcy.- dokument składany  w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

11.6. „Oświadczenie - Wykaz usług” dotyczy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. Formularz ten podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy dokument składany  
w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

11.7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zamówienia. 

11.8. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla 
wszystkich podmiotów składających ofertę. 

11.9. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego i 
wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę. 

11.10. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez 
pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie. 

11.11. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych 
w Kodeksie cywilnym, 

12. Forma dokumentów: 
12.1.2. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 

których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na   zasadach określonych w art. 22a 
ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z zastrzeżeniem, że oświadczenia, 
zgodne z Rozporządzeniem w sprawie rodzaju dokumentów mogą być składane w formie kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem 
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego.   ,  

12.2. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem- dokumenty składane  w postaci dokumentów 
elektronicznych opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

12.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii 
dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

12.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

12.5. Treść i forma pełnomocnictw muszą być zgodna z odpowiednimi zapisami niniejszej SIWZ. 
12.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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XII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz tryb 
udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ 

 

1. Treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację istotnych warunków zamówienia 
należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami i 
zmianami. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu: 
2.1. miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl/,  
2.2. ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal 
2.3. oraz poczty elektronicznej - ug@strzegowo.pl 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 
formularzy złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

4. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:  
Katarzyna Krajewska i Wojciech Klimkiewicz. 

5. Wnioski postępowania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub drogą elektroniczną na adres: 
ug@strzegowo.pl 

6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na 
wskazany w pkt 5 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie 
użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   

7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 
ich przekazania na ePUAP. 

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, jednak nie później niż: na 6 dni przed 
upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
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11. Treść zapytań z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którzy 
pobrali SIWZ bezpośrednio u Zamawiającego, bez wskazania źródła zapytania oraz udostępni na 
własnej stronie internetowej:bip.strzegowo.pl 

12. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku. 

13. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego pytania. 

14. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego 
zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, gdyż 
zamieszczane tam są wszelkie informacje dotyczące postępowania: 
14.1. wyjaśnienia treści SIWZ, 
14.2. pytania i odpowiedzi na pytania, 
14.3. zmiany treści SIWZ, 
14.4. przedłużenia terminu składania ofert, 
14.5. ogłoszenia o wyniku postępowania. 

15. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 
złożonej oferty (art. 87 ustawy Pzp). 

16. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielanych odpowiedzi jako 
obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego 

17. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.  

 

XIII. Tryb wprowadzenia ewentualnych zmian w SIWZ 
 

1. Zamawiający może w uzasadnionym przypadku przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SIWZ. 

2. Dokonana w ten sposób zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 
3. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dz. U. U. E. 
4. Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ, która nie spowoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz 
zamieści tę informację na stronie internetowej. 
 

XIV. Wymagania dotyczące wadium 
 

1. Zamawiający zgodnie z art. 45 ustawy Pzp wymaga wniesienia wadium: w wysokości 10 000 zł 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) lub równowartość tej kwoty wg średniego kursu 
Narodowego Banku Polskiego aktualnego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (jeżeli ogłoszenie zostanie opublikowane w sobotę 
stosuje się kurs z pierwszego dnia roboczego następującego po tej sobocie). Dni robocze – dni od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 
następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy Wadium wnoszone w pieniądzu 
wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Nie jest 
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dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. banku. 
2.1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 03 8238 0009 0000 0648 2000 Bank 

Spółdzielczy w Strzegowie; 
2.2. poręczeniach bankowych; 
2.3. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 
2.4. gwarancjach bankowych; 
2.5. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
2.6. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi 

obejmować cały okres związania ofertą. 
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany 

w pkt. 2.1. rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania 
ofert. 

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia  
wadium wraz z ofertą w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem 
elektronicznym przez osobę umocowaną do podpisania dokumentu stanowiącego wadium. 

6. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formie gwarancji, zaleca się, aby dokument 
gwarancji zawierał między innymi następujące elementy: 
6.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) gwaranta 

(banku lub instytucji, ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib 
i adresu, 

6.2. przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, znak postępowania nadanego 
przez Zamawiającego, 

6.3. kwotę gwarancji, 
6.4. okres na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej terminowi 

związania ofertą), 
6.5. zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji, 

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 
5 ustawy Pzp. 

7. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany 
ofertą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na 
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 

 

Zwrot wadium 
1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7. 

2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

4. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zawrócono 
wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 
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5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz 
Zamawiającego w przypadku, gdy: 
a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
b. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

7. Na mocy art. 46 ust. 4a ustawy Pzp zostanie zatrzymane wadium Wykonawcy, jeżeli wykonawca 
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących 
po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 
ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 
87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

8. W ofercie należy podać numer konta (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres 
(w pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium. 

 

XV. Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3, nie powoduje utraty wadium. 
5. 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. 

 

XVI. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 
jednym z następujących formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, i podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty 
opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

2. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
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ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 
3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

3.1. Formularz ofertowy (wypełniony, podpisany elektronicznie i przesłany w formie 
elektronicznej) – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik do SIWZ. W 
przypadku niekorzystania z ww. druku, oferta musi zawierać w szczególności: wskazanie 
oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące 
terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o 
okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i Istotnych 
postanowień umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcy; 

3.2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) przesłany w formie elektronicznej za 
pośrednictwem miniPortalu; 

3.3. pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. 
3.4. Dokument potwierdzający wpłatę wadium 

4. Ofertę, oświadczenia a także wykaz dostaw i osób zaleca się sporządzić na drukach stanowiących 
załączniki do SIWZ. 

5. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna 
cena. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
7. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 
poz. 419, z późn. zm.). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Uwaga 
Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona 
informacja ma wtedy charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy warunki: 

� ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada 
wartość gospodarczą, 

� nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub osobom, 
które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem, 

� podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą tajemnicy 
można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej 
grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których 
treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć. 
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji: 
7.1. odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp 
7.2. które są jawne na mocy odrębnych przepisów, 
7.3. ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty. 

8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z 
plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

9. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 
art. 90 ustawy Pzp a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
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przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego 

zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 

XVII. Miejsce oraz termin składania ofert 
 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W 
formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2019 r. do godz. 13:00. 
3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

4. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

 

XVIII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert 
 

1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2019 r. o godz. 14:00, w Urzędzie Gminy w 
Strzegowie ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, pokój nr 9.  

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i 
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

4. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, 
oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
5.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
5.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 
5.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 
6. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących ich treści. 
7. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium 

oceny ofert określonym niniejszej SIWZ. 
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ, a ponadto uzyska największą liczbę 
punktów zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert. 

 

XIX. Opis sposobu obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut 
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1. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy określeniu 
przedmiotu zamówienia oraz zawierać podatek VAT 

2. Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie. 
3. Zamawiający nie dopuszcza stosowania upustów poprzez dopisywanie na wzorze oferty. Upusty 

należy uwzględnić już w oferowanej cenie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. 
4.  Podana w ofercie ceny jednostkowe mogą ulec zmianie tylko w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów  prawa w zakresie stawki podatku od towarów i usług, poprzez 
dostosowanie stawki podatku VAT do obowiązujących przepisów prawa. 

5. Cena oferty  musi być podana w PLN cyframi i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza 
pomija się,  a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

6. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego  
z przepisami ustawy o podatku o towarów i usług oraz podatku akcyzowego jest równoznaczne z 
błędnym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt 8 PZP). 

7. Wynagrodzenie będzie wypłacane w cyklu miesięcznym, na podstawie sumy dwóch iloczynów: 
a) ceny jednostkowej za odbiór transport i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych 
zmieszanych oraz faktycznie odebranych ilości tych odpadów, 

b) ceny jednostkowej za odbiór transport i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych 
segregowanych oraz faktycznie odebranych ilości tych odpadów. 

8. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Szacowana ilość odpadów 
uwzględnia również odpady zgromadzone w PSZOK. W przypadku zróżnicowania przez 
Wykonawcę ceny odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych odpady zebrane z PSZOK 
powinny być liczone w cenie odpadów segregowanych. 

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

 

XX. Opis kryteriów oceny ofert 
 

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy 
bilans kryteriów oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą 
sumę punktów w obu kryteriach w oparciu o następujący wzór: 
 
P = Pc + Pw , 
 
P = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert 
Pc - liczba punktów otrzymanych w kryterium „cena”, 
Pw - liczba punktów otrzymanych w kryterium „częstotliwość wywozu odpadów 
wielkogabarytowych”, 
 
2. Zamawiający dokona obliczeń ilości punktów wg poniższych wzorów z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku, dla ofert które nie podlegają odrzuceniu. 
 
3. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie: 
 

1/ cena - 60 % (znaczenie) 
2/ częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych - 40 % (znaczenie) 
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4. Sposób oceny ofert: 
Kryterium 1 „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W kryterium „cena” 
można uzyskać maksymalnie 60 punktów. 
 
Liczba punktów w kryterium „cena” zostanie obliczone według wzoru: 
 
           Cmin 
Pc = ------------ × 60 pkt 
             Cb 
 
Pc - liczba punktów otrzymanych w kryterium „cena”, 
Cmin - najniższa cena brutto spośród badanych ofert, 
Cb - cena brutto badanej oferty. 
 
Kryterium nr 2 „częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych” będzie oceniane na podstawie 
zadeklarowanej w formularzu oferty częstotliwości wywozu odpadów wielkogabarytowych. 
W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma 
wykonawca, który zaproponuje największą częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych. 
 
Minimalna częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych – 2 razy w ciągu roku. 
Maksymalna punktowana częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych – 4 razy w ciągu 
roku. 
 
Jeżeli wykonawca zaproponuje w ofercie częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych  
większą niż 4 razy w ciągu roku ocenie będzie podlegała częstotliwość „4 razy w ciągu roku”. 
 
Oferta wykonawcy, który zaproponuje częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych mniejszą 
niż 2 razy w ciągu roku zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z uwagi na 
niezgodność oferty z SIWZ. 
 
Jeżeli w formularzu oferty wykonawca nie wpisze częstotliwości wywozu odpadów 
wielkogabarytowych, zamawiający przyjmie częstotliwość 2 razy w ciągu roku oraz odpowiadającą 
punktację. 
 
 
Liczba punktów w kryterium „częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych” zostanie 
obliczone według wzoru: 
  
              Cz b 
Pw = -------------- x 40 pkt 
            Cz max 
 
Pw - liczba punktów otrzymanych w kryterium „częstotliwość wywozu odpadów  
        wielkogabarytowych”, 
Cz b - częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych badanej oferty, 
Cz max – maksymalna częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych (4 razy w ciągu    
                roku) 
 
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień   dotyczących 
treści złożonych ofert. 
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 
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7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 
 

XXI. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia 
 

1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert z uwzględnieniem następujących warunków: 
1.1. czy Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp i nie podlega 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 
1    i ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp, 

1.2. czy oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Pzp, jak również w niniejszej 
SIWZ i tym samym nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

3. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. ustawy Pzp. 

5. 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 lub 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. 

6. Zamawiający dokona zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp w tekście oferty 
ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich takich jak: 
6.1. widoczna mylna pisownia wyrazu, 
6.2. ewidentny błąd gramatyczny, 
6.3. niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, 
6.4. rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie – Zamawiający przyjmie, iż 

prawidłowo jest wpisana cena liczbą. 
7. Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp w obliczeniach zawartych 

w ofercie poprawek oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek, w szczególności takich jak: 
7.1. błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług (VAT), 
7.2. błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług (VAT), 
7.3. błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i 

dzielenia. 
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Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog nie wyczerpuje możliwości poprawienia 
oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki 
rachunkowe, które wystąpią w ofertach. 

8. Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp w ofercie poprawek innych omyłek 
polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 

9. O dokonanych poprawkach w ofertach Wykonawców, o których mowa w ust. 8, Zamawiający 
niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Wykonawca, którego 
oferta została poprawiona na podstawie ust. 8, jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie w 
przedmiocie wyrażenia zgody na poprawienie omyłki w ciągu 3 dni od dnia doręczenia 
informacji, o której mowa w niniejszym ustępie zdaniu pierwszym, pod groźbą odrzucenia jego 
oferty z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

10. W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert w toku ich badania Zamawiający będzie żądać od 
Wykonawców wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczących oświadczeń lub 
dokumentów), art. 87 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczących treści oferty) lub art. 90 ust. 1 ustawy Pzp 
(dotyczących rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia). 

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 
12. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty 
udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca 
składając ofertę zastrzegł sobie w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one 
udostępnione innym uczestnikom postępowania.  

13. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą Pzp. 
 

XXII. Aukcja elektroniczna 
 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  
 

XXIII. Formalno ści, które zostaną dopełnione po wyborze oferty 
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o: 
1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, 
a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych 
ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację, 

1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieści ww. informacje na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca, którego oferta została uznana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, zostanie 
powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

3. Wybrany Wykonawca po wyborze, a przed zawarciem umowy, bez wezwania, przekaże 
Zamawiającemu następujące informacje: 
3.1. Nr konta bankowego, na które będą dokonywane płatności; 
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3.2. Wskaże osoby do reprezentacji w umowie; 
3.3. Wskaże osoby uprawnione do utrzymywania bieżących kontaktów; 
3.4. Umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia (Konsorcjum) – jeżeli dotyczy; 
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w 

terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 
tylko jedną ofertę. 

6. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 
 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 
ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

XXIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego                                
wykonania umowy 

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu 
zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 
ofertowej brutto  za wykonanie przedmiotu umowy- dotyczy każdej części  zamówienia. 

2. Zabezpieczenie może być wniesione w:  
2.1. pieniądzu, 
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z 

tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
2.3. gwarancjach bankowych, 
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

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

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż wymienione 
powyżej. 

 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr 

03 8238 0009 0000 0648 2000 0002 Bank Spółdzielczy w Strzegowie. 
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. 
5. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w niniejszej 

SIWZ, na cały okres realizacji umowy.  
6. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form wymienionych w niniejszej SIWZ. 
7. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądz powinno uwzględniać zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 100% całego zabezpieczenia z terminem do 
zakończenia przedmiotu umowy. 
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8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zastało wniesione w pieniądzu, o którym 
mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w trybie i na zasadzie przepisów ustawy Pzp. 

9. Jeżeli część zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych  
z usuwaniem wad, to zwrotowi podlega pozostała po potrąceniu część zabezpieczenia. 

10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

11. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, 
gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze 
pisemne wezwanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia. 

12. Zmiany formy gwarancyjnej należytego wykonania umowy mogą być dokonywane 
z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości, a w szczególnych wypadkach 
określonych ustawą Pzp za zgodą Zamawiającego. 

 

XXV. Istotne postanowienia dla Stron oraz inne ustalenia,                                  
które będą wprowadzone do umowy, oraz zmiany w stosunku                                                       

do treści oferty, jakie przewiduje Zamawiający 
 

Obowiązki Stron określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ. 
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty.  
 

 

XXVI. Środki ochrony prawnej 
 

 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej postawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 
5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na stronie internetowej. 

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i ust. 2 wnosi się w terminie 10 dni od 
dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia   o 
wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
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zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej) 

 
 

XXVII. Ochrona danych osobowych 
 

 
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 Pani/Pana danych osobowych jest  Urząd Gminy Strzegowo z siedzibą: Plac 
Wolności 32, 06-445 Strzegowo 

� inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Strzegowo jest Pan Andrzej Rybus-
Tołłoczko, kontakt: adres e-mail iodo@rt-net.pl; 

� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbieranie i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na 
terenie Gminy Strzegowo”,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego .; 

� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”;   

� Pani/Pana 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 Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

� posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

� nie przysługuje Pani/Panu: 
− 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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XXVIII. Zał ączniki do SIWZ 

 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, 
Załącznik nr 2 – JEDZ, 
Załącznik nr 3 – druk wykazu usług, 
Załącznik nr 4 – druk oświadczenia wykonawcy  o braku wydania wobec niego wyroku lub decyzji o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, 
Załącznik nr 5 – druk oświadczenia  wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne, 
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, 
Załącznik nr 7 – Opis Przedmiotu Zamówienia, 
Załącznik nr 8 – Projekt umowy  z załącznikami. 


