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GMINA SIERPC 

ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc 

 

tel. 24 275-57-01, fax 24 275-57-01 w. 29 

e-mail: info@gmina.sierpc.pl 

www.gmina.sierpc.pl  

 

 

 
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 715 – 1515 
                                         wtorek 800–1600 
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Starej Białej Oddział w Sierpcu  
Nr konta bankowego: 58 9015 0001 2005 0000 0521 0001  
 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

 
prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004  roku – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), którego wartość wyrażona w złotych przekracza równowartość 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy  

  
NA USŁUGĘ: 

 

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
ZAMIESZKAŁYCH I PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) 

Z TERENU GMINY SIERPC 
 

 
 

                                                                                                                            
Sierpc, kwiecień 2020 rok 

mailto:info@gmina.sierpc.pl
http://www.gmina.sierpc.pl/
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej „SIWZ”) 
 
 
 
 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

Tryb udzielenia zamówienia – niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na usługę o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(j.t. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 zwaną dalej „ustawą Pzp”). 
 
 

 
 
PODSTAWA PRAWNA 
 
1. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1145 z późn. zm.), jeżeli 
przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. 
Poz. 1126), 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego 
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 
r. Poz. 2453),  

4. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2019 r. Poz. 
2010 z późn. zm.), 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. Poz. 122), 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 2167), 

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie poziomów  ograniczenia 
składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. Poz. 2412), 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (j.t. Dz. U. z 2019 r. Poz. 2028), 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2020 r. Poz. 10), 

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1396 z późn. 
zm.), 

11. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. 2019 r. Poz. 701 z późn. zm.), 
12. Uchwała Nr 172/XXXII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sierpc (Dz. Urz. Woj. Mazow. 2017.3151). 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

 
Gmina Sierpc 
ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc 
tel. 24 275-57-01, fax 24 275-57-01 w. 29 
e-mail: info@gmina.sierpc.pl 
strona internetowa: www.gmina.sierpc.pl  
NIP: 776 16 24 491, REGON: 611015945 
 
Oznaczenie sprawy: RO.271.1.2020 
 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (PSZOK) z terenu Gminy Sierpc”  

2. Rodzaj zamówienia: usługa 
3. Miejsce wykonania: Gmina Sierpc 
4. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze, transporcie 
i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) z terenu Gminy Sierpc.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę gminy w kontekście odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.  

 
5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 

90500000-2 Usługi związane z odpadami 
90511000-2 Usługi wywozu odpadów 
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
90600000-3 Usługi sprzątania oraz sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi 

powiązane 
90511300-5 Usługi zbierania śmieci 

90512000-9 Usługi transportu odpadów 

90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 

34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 

 
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków 

realizacji zamówienia. 
7. Sprawy pracownicze: 

a) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawców, osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia. 

b) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 
do:  

 żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania 
ich oceny,  

mailto:info@gmina.sierpc.pl
http://www.gmina.sierpc.pl/
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 żądania wyjaśnień i dokumentów w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
w/w wymogów,  

 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  
c) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji niniejszego 
przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji zamówienia - oświadczenie Wykonawcy 
lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 
których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub Podwykonawcy.  

d) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełniania przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane czynności, po złożeniu wymaganego przez Zamawiającego oświadczenia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub Podwykonawcy:  

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
oraz 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, zwane ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), (tj. w szczególności 
bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych.  

d) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę Dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
bądź też przedstawienie Dokumentów, które nie będą potwierdzać spełnienia wymagań, będzie 
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.  

e) Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisu Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 
3.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby nie 
zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (kara może 
być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej 
kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę).  

f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez okres realizacji 
wykonywanych przez nich czynności.  
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g) W przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu kontroli spełniania przez Wykonawcę 
obowiązku zatrudnienie Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 3.000,00 zł 
za każde uniemożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.  

h) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

 
III.  INFORMACJE DODATKOWE:  

 
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej - Elektronicznej Skrzynki Podawczej  
Urzędu Gminy w Sierpcu: adres skrzynki podawczej ePUAP: 3f4ih06ymt 

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Joanna Karolewska 
tel. 24/275 57 01 wew.15; email: srodowisko@gmina.sierpc.pl 

4. 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. 

5. 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 (dostępnego po adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx) oraz Regulaminie ePUAP.  

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

7. 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. 

8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 
dostępne są poprzez Listę wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik 
do niniejszej SIWZ.  

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych – oferta musi 
obejmować całość zamówienia.  

10. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 
13. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym 

a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
14. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
15. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 
16. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). 
17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 
18. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 
19. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne 

do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 
20. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 
21. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca poniesie 

wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
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IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
 

Zamówienie będzie realizowane przez Wykonawcę w okresie: od 01 lipca 2020 roku do 30 czerwca 
2021 roku 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: 

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

z postępowania w okolicznościach, o których mowa w:  
 

1) art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp, tj. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
 

a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia; 

b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

 którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495), 

 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny, 

 skarbowe, 

 o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w pkt 13; 

d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami 
selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej 
lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba 
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
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i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest 
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 628 i 1214); 

k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne; 

l) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba 
że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
 

2) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca: 
 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku 
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - 
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655); 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać 
za pomocą stosownych środków dowodowych; 

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy 
lub zasądzenia odszkodowania. 

 
Wykluczenie wykonawcy następuje: 
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych 
przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat 
od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba 
że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 
2) w przypadkach, o których mowa: 
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana 
za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d, 
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15, 
c) w ust. 5 pkt 5-7 
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia 
w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata 
od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie 
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
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5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne. 
 
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1, 2 
i 4, 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. 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8. 
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, 
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu 
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób 
zapewnienia konkurencji. 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 
lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, 
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. 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 6 do SIWZ. 
Oświadczenie w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym należy przesłać na adres skrzynki podawczej ePUAP Gminy: 3f4ih06ymt 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, powyższe oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. 
 

2. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące: 

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

to z odrębnych przepisów: 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: 

 wpis do prowadzonego przez Wójta Gminy Sierpc rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. 
zm.), 

 wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
lub aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach, w zakresie objętym niniejszym postępowaniem, 

 wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
lub zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego 
działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

 
 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 9 

 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 
 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

 wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, główne usługi 
dotyczące odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy to w tym okresie, przez okres co najmniej 1 roku, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane 
oraz załączy dowody potwierdzające, że usługa ta została wykonana lub są wykonywane należycie. 

 
W przypadku składania ofert wspólnej w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców 
w całości.  

 dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego następującymi narzędziami, wyposażeniem 
zakładu lub urządzeniami technicznymi (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami): 

 co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych; 
 co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych; 
 co najmniej 1 pojazdem  do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej; 
 bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Sierpc lub w odległości 

nie większej niż 60 km od granic tej gminy.  
 
W przypadku składania ofert wspólnej w/w warunek mogą spełniać wykonawcy łącznie.  
 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 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. 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. 
 
W treści zobowiązania powinien być określony: 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 
zamówienia; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
Ponadto, z treści w/w zobowiązania musi jasno wynikać czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca 
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 
 
Przedmiotowe pisemne zobowiązanie należy dołączyć do oferty. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 
do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia składane 
jest w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Propozycja treści zobowiązania została zamieszczona w załączniku nr 3 do SIWZ. 
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Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 
 
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. 
 
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. 
 
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 
mowa w ust. 1, 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, o których mowa w art. 22a 
ust.1 ustawy Pzp. 

 
Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych 
przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VI SIWZ, z których jednoznacznie musi 
wynikać, iż stosując formułę „spełnia – nie spełnia” wykonawca spełnił w/w warunki. 
 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ PRZEDSTAWIĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMIENIONYCH W PUNKCIE V: 
 
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać 

następujące dokumenty i oświadczenia:   
 

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w pkt. V SIWZ w formie 
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwany dalej jako: JEDZ) – sporządzone według 
wzoru standardowego formularza określonego Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 
z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia. Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) stanowi 
załącznik nr 2 do SIWZ; 

 
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 składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak 
podstaw wykluczenia. 
W postępowaniu Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) należy przesłać w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionych 
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do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym 
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Oświadczenia podmiotów składających ofertę 
wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę 
dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich 
w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  
Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp.  
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest użycie środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną, tj. Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy w Sierpcu: adres skrzynki 
podawczej ePUAP: 3f4ih06ymt 
UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, 
nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) należy przesłać na adres skrzynki podawczej ePUAP 
Gminy: 3f4ih06ymt wraz z ofertą. 

 Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, 
.rtf,.xps, .odt.   

 Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD 
lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ 
i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z w/w formatów. Narzędzie 
ESP dostępne jest pod adresem: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl. 

 Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca 
podpisuje w/w dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez 
dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - 
podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.   

 
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) można także utworzyć poprzez wypełnienie: 

 formularza JEDZ, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ,  

 edytowalnej wersji formularza JEDZ udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień 
Publicznych https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-
krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia  

 
Szczegółowe informacje dotyczące JEDZ można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Zamówień 
Publicznych https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-
krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia  
 

b) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Sierpc 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zgodnie z art. 9c ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach); 

c) dokument potwierdzający wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach lub aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie objętym niniejszym postępowaniem; 

d) dokument potwierdzający wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach lub zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę 
prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów; 

e) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, w tym co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych 
wykonywaną przez okres 1 roku, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
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ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane 
wraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – według załącznika 
nr 4;  
 
Dowodami są:  

a) referencje (poświadczenie) wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, 
z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych referencje 
(poświadczenie) potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  
b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji (poświadczenia).  

f) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu 
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami  – według 
załącznika nr 5; 

g) opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500.000,00 zł (przez „opłaconą” polisę 
Zamawiający rozumie załączenie do oferty wraz z polisą ubezpieczeniową dowodu potwierdzającego 
uiszczenie składki za tą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia); 

h) (ewentualnie) zobowiązanie, o którym mowa w SIWZ, gdy wykonawca korzysta ze zdolności 
technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów 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 podmiotu gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów (zobowiązania), które określa 
w szczególności: 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 
zamówienia; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 
Ponadto, z treści w/w zobowiązania musi jasno wynikać czy podmiot na zdolnościach którego 
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. Propozycja treści zobowiązania została zamieszczona w załączniku nr 3 
do SIWZ. 
 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą n/w dokumentów: 
 

a) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w pkt. V SIWZ w formie 
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwany dalej jako: JEDZ) – sporządzonego 
według wzoru standardowego formularza określonego Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji 
(UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia. Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 
(JEDZ)  stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; 

Informacje dotyczące składania JEDZ zostały szczegółowo wskazane w pkt. VI. ppkt 1a) niniejszej 
specyfikacji. 

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

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 wykazania braku 
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podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

f) 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 – 
wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ; 

g) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 
do SIWZ. 

 
3. Oferta wspólna: 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 

3. W celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo, które powinno: jednoznacznie określać postępowanie do którego się odnosi; 
precyzować zakres umocowania, wskazywać pełnomocnika, wyliczać wszystkich wykonawców, 
którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie 
o zamówienie musi podpisać się na pełnomocnictwie, zgodnie z reprezentacją danego podmiotu. 
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 
lub w postaci elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej notarialnie za zgodność 
z oryginałem. 

4. Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach składa 
i podpisuje w imieniu wszystkich wykonawców, Pełnomocnik lub wszyscy wykonawcy składający 
ofertę wspólną.    

5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej. 
6. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1. 
7. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wspólnicy ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
8. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 1, została wybrana, zamawiający będzie żądał 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców. 
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9. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum lub spółka 
cywilna, itp.), oferta tych wykonawców musi być przedstawiona jako jedna oferta uczestniczących 
podmiotów. 

10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument (JEDZ) 
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 

11. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie składane na formularzu JEDZ powinny mieć 
formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp. 

12. W przypadku spółki cywilnej oświadczenia i dokumenty w celu wykazania braku podstaw 
do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy wspólnik spółki cywilnej. 

13. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

14. W przypadku spółek cywilnych, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp składa każdy wspólnik 
spółki cywilnej. 

15. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 
wskazany w pkt. VI ppkt 2 lit. b) niniejszej SIWZ, 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 Pzp. Dokument w tym 
zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, 
nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie 
tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1126) stosuje się. 

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

17. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI ppkt 2 lit. c- e niniejszej SIWZ składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien 
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
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VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 
DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 
 

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia kontaktowanie się Wykonawców z Zamawiającym 
odbywa się na zasadach określonych poniżej.  

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: 

 miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal  

 poczty elektronicznej: Elektronicznej Skrzynki Podawczej  Urzędu Gminy w Sierpcu: adres 
skrzynki podawczej ePUAP: 3f4ih06ymt 

3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania). 

4. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: p. Joanna Karolewska 
tel. 24/275 57 01 wew.15; email: srodowisko@gmina.sierpc.pl 

5. 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. 

6. 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.  

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

8. 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. 

9. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, 
.rtf,.xps, .odt.   

10. Poświadczenie zgodności z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje 
przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

11. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej 
SIWZ. 

12. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert 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. 

13. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

14. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

15. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, 
bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, 
zamieszcza na tej stronie.  

16. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.  

17. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
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informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą 
i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie, a informację 
o zmianach ogłoszenia zamieszcza w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej.  

18. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
19. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie 
internetowej. Przepis art. 38 ust. 4a ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

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

21. 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. 

22. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
VIII. WADIUM: 
 

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych 00/100). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie 
pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 60 dni od daty ostatecznego terminu składania 
ofert.  

4. Wykonawca może wnieść wadium w: 
1. pieniądzu; 
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3. gwarancjach bankowych; 
4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium 
przelewem na rachunek Zamawiającego:  Bank Spółdzielczy w Starej Białej Oddział w Sierpcu 
nr konta: 52 9015 0001 2005 0000 0521 0012, z dopiskiem na przelewie:   
wadium – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które  
w wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym 
Zamawiającego. 

7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
8. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca składa oryginał 

dokumentu w postaci elektronicznej załączając go do oferty. Z treści dokumentu (gwarancji, 
poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 
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Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu 
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

9. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy. 
10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13.  

11. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.  

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 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 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
oświadczenia o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody 
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie w/w punktu 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
zamawiającego.  

15. 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 bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez wykonawcę.  

16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy. 
 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert.  

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

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium 
na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT: 
 

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

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

3. Ofertę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć 
w terminie do dnia 03 czerwca 2020 r., do godz. 10.00. 

4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy 
przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych 
przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą one identyczne w treści z formularzami opracowanymi 
przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tyko jedną ofertę. 
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 

(w formacie danych np. .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.), podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym i zaszyfrowana. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został 
w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Aplikacja potrzebna do zaszyfrowania oferty dostępna 
jest na miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
złożenia skanu oferty opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym np. skanu 
wydrukowanego dokumentu opatrzonego wcześniej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Dokument (plik) oferty załączany jest do Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

7. Do oferty należy dołączyć: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wymagane dokumenty i oświadczenia 
wymienione w pkt. VI. SIWZ potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału 
w postępowaniu, wymienionych w pkt V. SIWZ, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

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. Oferta i załączniki do oferty winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
wykonawcę zgodnie z zasadami jego reprezentacji lub przez jego pełnomocnika. 

10. 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. 

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

12. Ważną ofertą jest tylko oferta, która zawiera wypełnione wszystkie wymagane elementy. 
Nie dopuszcza się składania ofert, które nie oferują jednocześnie usługi odbioru i zagospodarowania 
wszystkich frakcji odpadów komunalnych, określonych w dokumentacji zamówienia. 

13. Upoważnienie (pełnomocnictwo) musi zostać załączone do oferty w oryginale tj. w postaci 
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób 
upoważnionych do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną 
w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie 
lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem (podpisanej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza).  

14. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie 
wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty. 
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15. Upoważnienie (pełnomocnictwo) musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienia 
do podpisania oferty. 

16. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  

17. Poświadczenie zgodności z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje 
przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

18. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym muszą być złożone przez 
Wykonawców wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 

19. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 
20. Rozliczenia finansowe pomiędzy wykonawcą a zamawiającym odbywać się będą w złotych polskich. 
21. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
22. Oferta winna być sporządzona w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 
23. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona 

adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę 
i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób 
gwarantujący ich nienaruszalność. 

24. Zamawiający informuje, że odpowiedzialność za ewentualne wady pliku i/-lub plików i/-lub złożone 
oferty w innym formacie niż wymagane, skutkujące brakiem możliwości zapoznania się z treścią 
oferty przez Zamawiającego, ponosi Wykonawca. 

25. W przypadku wykazania wykonanych usług na podstawie wykonania zamówień w innej walucie, 
wykonawca zobowiązany jest w wykazie wykonanych usług (stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ) 
wpisać wartość zamówienia w tej walucie oraz wpisać przeliczenie wg średniego kursu NBP 
na dzień zakończenia tych zamówień.  

26. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane. 

27. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca musi to wykazać i zastrzec, 
że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W razie braku takiego wskazania, 
Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania 
są jawne bez zastrzeżeń. 

28. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie 
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

 
XI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 

 
1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Sierpcu, ul. Biskupa 

Floriana 4, 09-200 Sierpc, w dniu 03.06.2020 roku o godz. 1030, w Sali Posiedzeń nr 3 . 
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 
3. Otwarcie ofert jest jawne. 
4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert podczas której: 

a) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia;  

b) podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,  
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach. 
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5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 
 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

 
1. Cena ofertowa to całkowita cena brutto za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych według rodzajów wskazanych w formularzu ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w oparciu o szacunkową ilość odpadów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia wartości w sposób wskazany w formularzu ofertowym 
biorąc pod uwagę wymagania SIWZ, w szczególności szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 
(załącznik nr 8 do SIWZ) oraz projektu umowy. Wykonawca uwzględni: 

 charakterystykę gminy 
 ilość odbieranych odpadów w poprzednim roku 
 możliwość wzrostu ilości obsługiwanych budynków oraz tym samym wzrost liczby mieszkańców 
 częstotliwości i sposób odbierania odpadów 
 osiągnięcie poziomu recyklingu 
 ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania 
 zaopatrzenie właścicieli nieruchomości w worki i pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych 
 zaopatrzenie punktów gniazdowych w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych 

i segregowanych w zabudowie wielorodzinnej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
3. Podana cena zawiera wszystkie koszty, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizację przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych 
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

4. Cena zawarta w ofercie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych według rodzajów wskazanych w formularzu ofertowym określona 
przez oferenta zostanie ustalona na cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała zmianie. 

5. Wszystkie kwoty winny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo 
i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi być wyrażona z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący 
sposób: 

 w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza niż 5, 

 w górę – jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa 5. 
6. Wykonawcy, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert są zobowiązani 

do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco 
niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną jest 
jej odrzucenie – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający informuje, iż nie jest przewidziany odbiór wytworzonych przez mieszkańców gminy 
od dnia ostatniego odbioru odpadów (przypadających na czerwiec br.) przez dotychczasowego 
Wykonawcę w ostatnim dniu obowiązywania umowy (30.06.2020r.). Wobec tego Oferenci 
przystępując do przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 
z terenu Gminy Sierpc” obejmującego okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. są zobowiązani 
uwzględnić w cenie oferty koszty odbioru odpadów, które przypadną na lipiec 2020 roku. 

 
 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 21 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY: 

 
1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. 
2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja dokona oceny ofert 

na podstawie następujących kryteriów: 
Kryterium nr 1: „cena” – waga 60 % 
Kryterium nr 2: „promocja selektywnej zbiórki odpadów” – waga 20% 
Kryterium nr 3: „termin płatności” – waga 20%  
 
Zamawiający przy obliczaniu kryterium nr 1 – cena będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie 
całego przedmiotu objętego zamówieniem publicznym. Oferta z ceną najniższą otrzyma 60 punktów 
i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Przyznanie punktacji za ceny 
kolejnych ofert odbędzie się według wzoru: 

 
                                                       Najniższa cena oferty  
          Kryterium „cena”    =  ------------------------------------    x 60,00  
                                                      Cena badanej oferty 
 

W kryterium nr 2 – promocja selektywnej zbiórki odpadów Zamawiający będzie brał pod uwagę 
deklarację Wykonawcy w zakresie zorganizowania akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów 
w placówkach oświatowych na terenie Gminy Sierpc. Wykonawca w formularzu ofertowym 
zaproponuje sposób w jaki przeprowadzi promocję selektywnej zbiórki odpadów. Zaproponowane 
działania dotyczące akcji promującej segregację odpadów będą wymagały uzgodnienia 
z Zamawiającym w zakresie terminu ich przeprowadzenia. 
W przypadku zobowiązania się do zorganizowania promocji selektywnej zbiórki odpadów, 
Wykonawca ma określić w formularzu ofertowym przewidywany sposób przeprowadzenia takiej 
akcji. Wskazany sposób, forma czy zakres planowanej do przeprowadzenia akcji propagującej 
segregację odpadów nie będą podlegały ocenie.  
 
Zamawiający przyjmuje następujący sposób obliczania w w/w kryterium: 

 zobowiązanie do przeprowadzenia akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów – 
20 punktów  

 brak zobowiązania się do przeprowadzenia akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów – 
0 punktów 

 
Zamawiający przy obliczaniu kryterium nr 3 – termin płatności będzie brał pod uwagę termin 
płatności za usługę. Zamawiający przyzna: 
  0 punktów, gdy wykonawca zadeklaruje termin płatności za usługę wynoszący czternaście (14) 

dni,  
  10 punktów, gdy wykonawca zadeklaruje termin płatności za usługę wynoszący dwadzieścia 

jeden (21) dni, 
  20  punktów, gdy wykonawca zadeklaruje termin płatności za usługę wynoszący trzydzieści (30) 

dni. 
 

3. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,  
że zostały złożone oferty o takim samym bilansie ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych. 

4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach. 
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5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru. 

6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert.  

7. Zamawiający poprawia w ofercie: 

 oczywiste omyłki pisarskie, 

 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 
 
XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego 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. 

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

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Podstawą zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą będzie, przed podpisaniem umowy 
przedłożenie: 

 
a) dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

określonego w pkt XV SIWZ, 
b) umowy (dokumentu) potwierdzającego gotowość na przyjmowanie odebranych od właścicieli 

nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji 
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przez 
instalację komunalną wyznaczoną dla Gminy Sierpc,  

c) w przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia - umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie 
publiczne, 

d) dokumentu/dokumentów dotyczących posiadanego i wymienionego w załączniku nr 5 wykazu 
sprzętu spełniającego wymogi opisane w załączniku nr 8 do SIWZ – szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia. 

 
5. Brak przedłożenia wymienionych dokumentów stanowi podstawę do uznania, iż wykonawca uchyla 

się od podpisania umowy oraz do zatrzymania wadium. 
6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto wynikającej 
z oferty. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach:  
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) 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. 
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego, tj. Bank Spółdzielczy w Starej Białej Oddział w Sierpcu nr konta: 52 9015 0001 
2005 0000 0521 0012, tytułem: zabezpieczenie należytego wykonania umowy za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia.  

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na procentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wykonawcy. 

7. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem przez Gwaranta/Poręczyciela. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty 
stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania zamówienia w sposób należyty 

 
XVI. ISTOTNE WARUNKI UMOWY,  W TYM DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIAN W UMOWIE 

 
1. Istotne warunki umowy zawiera wzór umowy  – załącznik nr  7 do niniejszej specyfikacji. Wykonawca 

składając ofertę oświadcza na formularzu oferty, że akceptuje postanowienia umowy. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz przewiduje możliwość 
dokonania w umowie zmian, w szczególności w następujących okolicznościach: 

1) w przypadku zmian w prawie mających istotny wpływ na zakres, termin i sposób wykonania 
umowy; poprzez zmianę w prawie należy rozumieć wejście w życie nowych przepisów prawa 
(w tym zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), norm technicznych, a także 
zmianę aktów prawa miejscowego związanych z przedmiotem umowy; 

2) w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań 
niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; 

3) w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej; 
4) w przypadku zmiany stawki podatku VAT; 
5) w przypadku zmiany osób reprezentujących ze względu na zmiany organizacyjne; 
6) w przypadku konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian umowy pod warunkiem, że konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian 
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niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, o ile pozostanie to w zgodzie z art. 144 
ustawy Pzp. 

4. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron w formie pisemnego aneksu 
pod rygorem nieważności. 

5. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie jej obowiązywania podobnie 
jak zmiana rachunku bankowego Wykonawcy na który ma zostać zrealizowana zapłata, 
są traktowane jako zmiany nie istotne, które nie pociągają za sobą konieczności zmiany umowy. 

 
XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Kodeksu Cywilnego oraz akty 
prawne związane z przedmiotem zamówienia. 
 
XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ: 

 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ich interes 

prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy, na zasadach określonych w art. 179-198g ustawy Pzp. 

2. Zamawiający informuje, iż wartość niniejszego zamówienia wyrażona w złotych przekracza                   
równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy.  

 
XIX. INFORMACJE DODATKOWE (KLAUZULA INFORMACYJNA RODO): 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej „RODO”, informuję, 
że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Sierpcu jest Wójt 
Gminy Sierpc, ul. B. Floriana 4, 09-200 Sierpc; 

 Administrator – Wójt Gminy Sierpc wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można 
się skontaktować pod numerem telefonu: (24) 275 – 57 – 01, adres e-mail:  iodo@gmina.sierpc.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 na usługę pn. „Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych (PSZOK) z terenu Gminy Sierpc” 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 roku 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwana 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, w sposób gwarantujący nienaruszalność, 
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;   
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 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.  

 
XX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 
 
Integralną częścią SIWZ są następujące załączniki: 
 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
Załącznik nr 3 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia 
Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług 
Załącznik nr 5 – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (podstawa: art. 24 ust. 11 ustawy Pzp) 
Załącznik nr 7 – Projekt umowy 
Załącznik nr 8 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 9 – Oświadczenie 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  
Załącznik nr 10 – Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne  
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane: 

 w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S 
2020/S 081-191422 

 na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/  
identyfikator postępowania: 76e2b0a7-fd4a-4134-8d9d-aadef2209807 

 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sierpcu http://ugsierpc.bipgmina.pl/ 

 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
 
 
 
 

                                                                                                                   Krzysztof Korpoliński 
                                                                                                                  /-/ 

                                                                                                                   Wójt Gminy Sierpc 

https://miniportal.uzp.gov.pl/

