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POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA 

ZADANIA P.N. 

 

 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących 

z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wodzierady w okresie od 

01.01.2021r. do 31.12.2021r.” 

 

 

 

 

 

 

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

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą – w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8.  
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Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

Rozdział IX. Termin związania ofertą. 

Rozdział X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział XVI. Wzór umowy oraz wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo. 
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I. Zamawiający 

1. Gmina Wodzierady. 

Wodzierady 24 

98-105 Wodzierady 

tel. 043 677 33 22 

fax 043 677 33 15 

strona internetowa: www.wodzierady.pl 

email: urzad@wodzierady.pl 

2. Numer postępowania: 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  

IZP.271.7.2020. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać 

się na ten znak. 

3. Informacje uzupełniające: 

1) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym 

wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób. 

2) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie 

„ustawa” bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia  

29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 

z późn. zm.). 

3) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi 

Wykonawca. 

4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym 

czasie, przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji 

Zamawiający udostępni na stronie internetowej. Zmiana taka będzie wiążąca dla 

wszystkich Wykonawców, w związku z czym zaleca się dokładne sprawdzenie 

informacji udostępnionych na stronie internetowej Zamawiającego przed złożeniem 

oferty. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie art. 39 ustawy, w związku z art. 10 ust. 1 ustawy pzp. 

2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania 

procedury określonej w art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych, tj. 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. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, 

czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, 

który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Zgodnie z art. 25a ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w rozdziale VI ust. 1  SIWZ, w formie 

Jednolitego Elektronicznego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) stanowiące wstępne 

mailto:urzad@wodzierady.pl
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potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 

nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych (zmieszanych, selektywnie zbieranych, odpadów wielkogabarytowych)  

z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Wodzierady.  

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować każdą ilość 

odpadów komunalnych: 

a) z nieruchomości zamieszkałych, 

b) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez cześć roku, 

które znajdują się w oznakowanych logo firmy pojemnikach lub workach, 

c) z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),  

d) z punktów zbierania przeterminowanych leków i zużytych baterii wraz z wyposażeniem 

gospodarstwa domowe w pojemniki do odbierania odpadów komunalnych e)pojemniki w 

punktach zbierania odpadów w sposób zapewniając 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 (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1439 z późn. zm.), obowiązującym miejscowo planem 

gospodarki odpadami oraz obowiązującymi przepisami prawa miejscowego. Wykonawca przed 

złożeniem oferty, ma możliwość zapoznania się z terenem, na którym działalność będzie. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 

2.   Wymagania dla Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: 

1) Zamawiający działając w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przez 

cały czas realizacji usługi  wykonawca zatrudniał na umowę o pracę pracowników 

fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem odbiorem  

i zagospodarowaniem odpadów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w 

rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r., poz. 1320 

z późn. zm.).    

2) Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa 

wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność. Wykonawca na każdym 

etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzania dodatkowych pracowników 

lub wymienić tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników 

podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do 

realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.  

Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik nr 7 do SIWZ  

3) Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

90500000-2 Usługi związane z odpadami; 

90511000-2 Usługi wywozu odpadów; 

90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych; 

90511300-5 Usługi zbierania odpadów; 
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90533000-2 Usługi gospodarki odpadami; 

90512000-9 Usługi transportu odpadów; 

90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych; 

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów; 

34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady. 

 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt 6 ustawy. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin wykonania zamówienia od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, 

  

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, w zakresie: 

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

wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku  

w tym zakresie. 

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:  

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 

zamawiającego – to jest na kwotę nie mniejszą niż 1 300 000,00zł (słownie: jeden milion 

trzysta tysięcy złotych 00/100) 

3) zdolności technicznej i zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

- nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał co 

najmniej 2 usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – a wartość 

każdej z usług  musi wynosić minimum 1 000 000,00zł brutto (słownie: jeden milion 

złotych) 

- dysponuje bazą magazynowo-transportową spełniająca wymogi określone 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w odległości do 60km od granicy administracyjnej gminy Wodzierady, 

- dysponuje pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, 

przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów (co najmniej 5 
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pojazdami spełniającymi normę emisji spalin euro 4 lub wyższą), w sposób wykluczający 

mieszanie się odpadów, w tym: 

   - co najmniej 2 pojazdami specjalistycznymi, przystosowanymi do zmieszanych 

odpadów komunalnych, 

      - co najmniej 2 pojazdami specjalistycznymi, przystosowanymi do odbierania  

                  selektywnie zebranych odpadów komunalnych,  

      - co najmniej 1 pojazdem do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej.  

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 

3. 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 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. 

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. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. 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 (JEDZ) 

dotyczące tych podmiotów. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Do oferty Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia dołącza aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenia zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu  

z postępowania w formie jednolitego dokumentu (JEDZ). 

2. UWAGA: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć wypełniony formularz 

ofertowy (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ). 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (JEDZ) 

dotyczące tych podmiotów. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem 

podwykonawców, stosowne informacje zamieszcza w Jednolitym Dokumencie.  

W przypadku nie złożenia ww. informacji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza 

wykonać zamówienie samodzielnie. Zamawiający nie wymaga Jednolitego Dokumentu 

dotyczącego podwykonawcy. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument 
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składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten 

potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 

zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik nr 4 do 

SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

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

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, o którym 

mowa powyżej, winno być złożone wraz z dowodami w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej 

za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii 

dokumentu lub oświadczenia,  następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego (przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy).  

W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy  

z Wykonawców składa odrębne oświadczenie. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku zakłócenia 

konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspólnie ubiegające się  

o zamówienie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

7. 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: 

A\ Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu: 

1) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

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

okresie przedłoży do oferty wykonanie co najmniej dwóch usług odbioru i 

zagospodarowania odpadów komunalnych - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały 

wykonane (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), z 

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego te usługi były wykonane;  

2) oświadczenia w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ); 

3) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego – to jest 

na kwotę nie mniejszą niż 1 300 000,00zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych 

00/100).  

B\ Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 
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2) 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 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; 

3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

4) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

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

U. z 2019r. poz. 1170); 

 
Wymóg złożenia dokumentów wymienionych powyżej w pkt. 1-4 dotyczy również 

podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca zgodnie z art. 22a Ustawy. 

5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  składa: 

a) zamiast dokumentu, o  którym mowa w pkt B1), 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. Dokument ten 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert; 

b) 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 pkt B1), 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. 

 

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w B1), składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU  z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia- w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. 

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  stosuje się. 

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. 

8. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w 

postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 
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poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

9. 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 lub 

oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 

elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o którym mowa w pkt 8, następuje przy 

użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

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

oświadczenia i dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  

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

realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2020r. poz. 346 z późn. zm.). 

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

polski, w przeciwnym razie nie będą brane pod uwagę. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym,  

a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem: 

• miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP 

(ePUAP) adres skrytki: /https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-

klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/hy58g4a5b1 

oraz 

• poczty elektronicznej na adres: urzad@wodzierady.pl  

2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający  

i Wykonawcy posługują się numerem postępowania, ogłoszenia TED lub ID postępowania. 

3. Komunikacja prowadzona jest w języku polskim w formie elektronicznej i odbywa się zgodnie 

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz udostępniania i przechowywania dokumentów (Dz. U. 2020. Poz. 1261 z późn. zm.). 

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. W formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest podać adres 

skrzynki ePUAP oraz adres poczty elektronicznej na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/hy58g4a5b1
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/hy58g4a5b1
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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. 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. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zaświadczeń, pytań 

do SIWZ, zawiadomień oraz innych informacji przyjmuje się datę potwierdzenia dostarczenia 

wiadomości z serwera pocztowego Zamawiającego. 

9. Zamawiający udostępni klucz publiczny i identyfikator postępowania na swojej stronie 

internetowej www.bip.wodzierady.pl w zakładce „Zamówienia publiczne” – „aktualne” wraz z 

dokumentacją postępowania. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dostępne są także 

na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 

10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. –  

w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych 

(Dz.U. z 2020r., poz. 1261 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016r. - w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od 

wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020r., poz. 1282 ze zm.). 

11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia zgodnie z ust. 1. 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. 

12. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,  

o którym mowa w ust. 11 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w ust. 11. 

14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonana zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. Ponadto Zamawiający zamieści zmianę 

SIWZ na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniona. Każda wprowadzona przez 

Zamawiającego zmiana staje się częścią SIWZ. Wszelkie zmiany wprowadzone do SIWZ 

przez Zamawiającego będą obowiązywały zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcę. 

Natomiast zmiany wprowadzone na własną rękę przez Wykonawcę skutkować będą 

odrzuceniem oferty. 

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

o zamówieniu jest niezbędny czas na wprowadzanie zmian w ofertach, Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ 

oraz umieści tę informację na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniona. 

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem. 

16. Treść wszystkich zapytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaże (bez ujawniania 

źródła zapytania) wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ. Ponadto Zamawiający 

zamieści treść pytań i odpowiedzi na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniona. 

http://www.bip.wodzierady.pl/
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W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

17.   Zamawiający informuje, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców  

w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

18.   Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

W sprawach merytorycznych – Pani Marta Matusiak, tel. +48 436774972. 

W sprawach formalnych – Pan Arkadiusz Pawłowski, +48 436774965. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

1. Przystępując do przetargu (tj. przed złożeniem ofert) Wykonawca obowiązany jest wnieść 

wadium w łącznej wysokości: 20 000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), 

które należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy w Szadku o/Wodzierady nr rachunku 47 9269 0004 0010 5460 2000 

0070 z zaznaczeniem: 

„Wadium w postępowaniu nr IZP.271.7.2020 p.n. Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy 

Wodzierady w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r”. 

2. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych 

na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 niniejszej 

SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej 

jako ostateczny termin składania ofert. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 

3. Wadium może być wniesione w pieniądzu lub innych przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych formach. Jeżeli wadium będzie wniesione w formie gwarancji 

albo poręczenia to jego oryginał musi być załączony do oferty. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Zamawiającego w ust. 1. 

5. Oferta nie zabezpieczona wymaganym przez ustawę wadium zostanie odrzucona. 

6. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1, 

1a, 2, i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

7. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli zaistnieje którakolwiek z 

przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

IX. Termin związania ofertą 

Wymagany termin związania ofertą: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 tj. ze zmianami – dalej: ustawa 

PZP), aktach wykonawczych do ustawy oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (dalej: SIWZ). 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

3. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz 
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publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 

Wykonawców na miniPortalu i na stronie internetowej Zamawiającego. Do formularza do 

składania ofert można załączyć tylko jeden załącznik o maksymalnym rozmiarze 150MB.  

W celu załączenia większej ilości dokumentów w jednym załączniku należy podpisać je 

(każdy osobno) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresować i zapisać te pliki 

w formacie ZIP i dopiero zaszyfrować Aplikacją do szyfrowania, a następnie załączyć do 

formularza do składania ofert. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 

5. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z 

plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

 

UWAGA 

Jednolity dokument (JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) należy 

przygotować przy pomocy serwisu ESPD (http://ec.europa.eu/growth/espd - uwaga: na 

przedmiotowej stronie JEDZ nazywany jest ESPD) i załącznika nr 3 do SIWZ (plik 

JEDZ.xml). W serwisie ESPD należy: - wybrać język, - wskazać „jestem Wykonawcą” - przy 

pytaniu: „kim jesteś?”, - wybrać „zaimportować ESPD” – przy pytaniu „co chcesz zrobić?”, 

- załadować załącznik nr 3 do SIWZ (plik JEDZ.xml) – po uprzednim pobraniu go ze strony 

internetowej Zamawiającego, - wybrać państwo- przy pytaniu: „gdzie znajduje się siedziba 

Państwa przedsiębiorstwa?”, - wypełnić JEDZ/ESPD przechodząc przez kolejne części 

formularza ( nie należy wypełniać części V formularza, gdyż nie dotyczy przetargu 

nieograniczonego), - na końcu formularza należy wybrać „Przegląd”, a następnie wybrać 

„Pobierz jako” oraz „Format PDF” – w ten sposób zostanie utworzony JEDZ/ESPD w 

formie pliku PDF. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę 

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. 

 

UWAGA 

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV JEDZ i nie musi 

wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV. 

 

6. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności w 

języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych.doc,.docx lub.pdf 

oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym jej 

zaszyfrowania został opisany w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Wykonawcy 

zobowiązani są do postępowania zgodnie z Regulaminem miniPortalu. Ofertę należy 

złożyć w oryginale. 

7. Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być złożone w formie oryginałów w postaci 

dokumentów elektronicznych lub poświadczonych elektronicznie przez Wykonawcę za 

zgodność z oryginałem kopii. 

8. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz 

opisu. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy dołączonych do SIWZ. 



 13 

9. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Upoważnienie do podpisania oferty powinno wynikać z dokumentu stwierdzającego status 

prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej). Jeżeli  ofertę podpisuje inna osoba, to należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo dla tej osoby do podpisania oferty. 

10. Pełnomocnictwo do składania ofert składane jest w  oryginale opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym  osób/osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy lub w przypadku kopii pełnomocnictwa wymaga się pozyskania 

notarialnego uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym notariusza, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy  

z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1192). Uwaga: treść 

pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

11. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie, oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez 

osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny 

Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych 

jest kilka osób to dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez wszystkie osoby. 

12. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI. 7 SIWZ dotyczące wykonawcy 

i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy albo przez podwykonawcę składane są w oryginale w 

postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

13. 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 lub 

oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 

elektronicznej kopii dokumentu, o której mowa w ust. 12 powyżej, następuje przy użyciu 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

14. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów 

zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego 

Wykonawcę  ubiegającego się o wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca albo przez podwykonawcę. 

15. Dokumenty lub oświadczenia składane wraz z ofertą jak i na żądanie Zamawiającego  

w językach obcych mają być złożone z tłumaczeniem  na język polski. Tłumaczenie może 

zostać złożone zarówno w formie oryginału jak i elektronicznej kopii dokumentu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym 

rozdziale SIWZ. 

16. Zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 

przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

elektronicznej kopii dokumentów lub oświadczeń określonych w SIWZ, wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
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18. Jeżeli oferta zawiera dokumenty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – t.j. 

Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm., Wykonawca którego to dotyczy winien złożyć je 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). Do części jawnej należy załączyć 

oświadczenie o zakazie udostępniania  oznaczonego jako tajemnica przedsiębiorstwa 

załącznika - Załącznik nr 8 do SIWZ. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia 

i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

19. 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. W przypadku gdy wykonawca 

nie zabezpieczy odpowiednio poufności informacji, Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 

20. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 

zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. za pomocą formularza zmiany 

dostępnego poprzez konto ePUAP  i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany 

oferty opisany został w instrukcji użytkownika dostępnej na mini Portalu oraz  w Regulaminie 

ePUAP. Formularze oznaczone jako „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania 

zmian, zostaną dołączone do oferty. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

21. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 

zmian i poprawek tj. za pomocą formularza wycofania oferty dostępnego poprzez konto 

ePUAP i udostępnionego również przez miniPortal. Sposób zmiany oferty opisany został w 

instrukcji użytkownika dostępnej na mini Portalu oraz  w Regulaminie ePUAP. Formularze 

oznaczone jako „WYCOFANIE OFERTY”  będą otwierane w pierwszej kolejności po 

potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 

ofertami. Wycofanie oferty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferty 

wycofywane nie będą otwierane. 

22. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać  zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

23. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu określonego w ust.1 Rozdziału XI, 

Zamawiający zwraca ofertę po upływie terminu przewidzianego na złożenie odwołania. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać do dnia 10 grudnia 2020r. do godziny 09:00 w siedzibie 

Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Wodzieradach, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady, 

w sekretariacie pokój nr 7. 

2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 grudnia 2020r. o godzinie 11:00 w siedzibie 

Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.  

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z 
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otwarcia ofert.  

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za cały przedmiot zamówienia z rozbiciem 

na rodzaje odpadów wskazane w formularzu ofertowym – sporządzonym wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Cena za każdy z rodzajów odpadów ma być określona 

za 1Mg. W każdej cenie jednostkowej rodzaju odpadu należy uwzględnić wszystkie koszty 

określone w SIWZ w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów. W cenie należy również 

uwzględnić opłaty i podatki (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualne upusty  

i rabaty.   

2. Cenę oferty należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny oferty 

zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,50 gr pomija się, a końcówki 

0,50 gr i wyższe zaokrągla się do 1 grosz.  

3. Jeżeli Wykonawca złożył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający  

w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazują nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

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

podatku. 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 

Lp. Kryterium Znaczenie 

1. Cena brutto 60% = 60 pkt. 

2. Termin płatności faktury 40% = 40 pkt. 

RAZEM 100 

 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. 

2. Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium cena: 

 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY (C): 

 

Cena min  

C = ____________ x 60 pkt 

   Cena i 

gdzie: 

C - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę, 

Cena min - najniższa zaoferowana cena wśród ofert nie podlegających odrzuceniu, 

Cena i - cena badanej oferty, 

Do ww. wzoru będą wstawiane ceny ogółem ofert brutto. 

 

3. Dla przyjętego kryterium oceny – Termin płatności faktury (TPF), Zamawiający określi 

wartość punktową w następujący sposób: 

1) W przypadku terminu płatności 30 dni – Wykonawca otrzyma 40 pkt; 
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2) W przypadku terminu płatności 21-29 dni – Wykonawca otrzyma 0 pkt; 

Termin płatności nie może być krótszy niż 21 dni. 

 

Ocena końcowa oferty: 

OK = C + TP 

 

4. W przypadku zaoferowania terminu płatności krótszego niż 21 dni oferta Wykonawcy zostanie 

odrzucona. 

 

5. Zamawiający zawrze umowę w przedmiocie przetargu z tym Wykonawcą, którego 

oferta: 

1) odpowiadać będzie wymaganiom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i  

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2) zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru zdobędzie 

największą ilość punktów. 
 

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 

6. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium. Ocena 

łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów. 

7. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy, która nie podlega odrzuceniu 

oraz uzyska największą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ramach 

ustalonych kryteriów. 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia 

publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione 

wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza. 

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego. O dokładnym 

terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę. 

3. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił 

nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze tę 

spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, chyba że złożona będzie 

tylko jedna ważna oferta lub upłynie termin związania ofertą. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zasady wnoszenia zabezpieczenia 

Od Wykonawcy, który wygra przetarg wymagane będzie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy, w wysokości 3% ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie wnosi się 

przed zawarciem umowy w formach określonych w art. 148 ustawy pzp. 

2. Zasady zwrotu zabezpieczenia 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w trybie 

określonym we wzorze umowy zgodnie z art. 151 ustawy. 
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XVI. Wzór umowy oraz wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo 

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W jej 

treści, która nie podlega negocjacjom, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki 

realizacji zamówienia oraz dopuszczalne zmiany postanowień umowy. 

2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem wymagań i warunków Zamawiającego 

zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie. 

3. Postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część 

niniejszej specyfikacji, co ma zapobiec sytuacji, w której Zamawiający może zostać 

posądzonym, iż zataił jej istotne warunki w celu nieuczciwego przeprowadzania 

postępowania. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

za zgodą obu stron. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale 

VI. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (art. 179-198g). 

 

XVIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 

1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 Gmina Wodzierady, Wodzierady 24, 98-

105 Wodzierady, NIP: 831-156-61-10, REGON: 730934559; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wodzierady jest Piotr Wojtowicz,  

IOD@wodzierady.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 p.n. „Odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości 

zamieszkałych na terenie gminy Wodzierady w okresie od 01.01.2021r. do 

31.12.2021r.”, IZP.271.7.2020, 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 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), 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: 

mailto:IOD@wodzierady.pl
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-

3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub wskazania dodatkowych informacji 

mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

− 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 

***; Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, 

nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

− 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. 

 

XIX. Lista załączników 

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                             – załącznik nr 1               

2. Formularz ofertowy       – załącznik nr 2 

3. JEDZ                                                                                              – załącznik nr 3 

4. Oświadczenie dotyczącego grupy kapitałowej    – załącznik nr 4 

5. Wykaz wykonanych usług      – załącznik nr 5 

6. Oświadczenie w zakresie dysponowania potencjałem technicznym    – załącznik nr 6 

7. Wzór umowy        – załącznik nr 7 

8. Oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa                                        – załącznik nr 8 

 

 

 


