
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

ZAMAWIAJĄCY  

GMINA RYTWIANY 

zaprasza do złożenia oferty  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego przeprowadzanego w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o których 

mowa w art. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP) 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), 

 

na USŁUGI pod nazwą 

„Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rytwiany  

do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Rzędów 40” 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Znak postępowania IŚ.7031.1.2022.RN 

 

 

 

 

  Rytwiany, dnia 08.11.2022r. 

Zatwierdzam 

Wójt Gminy Rytwiany 

mgr Grzegorz Forkasiewicz 

 

 



IŚ.7031.1.2022.RN                                                                         SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

SWZ str. 2 
 

 

I. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO 

1) Zamawiający: Gmina Rytwiany 

2) Adres: ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany 

3) NIP: 8661599179 

4) REGON: 830409726 

5) Telefon: (15) 864-79-30 

6) Adres e-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl 

7) Adres strony internetowej: www.rytwiany.com.pl 

8) Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: Urząd Gminy Rytwiany, 

/pk43lj2a8s/skrytka 

9) Godziny pracy: poniedziałek 08:00-16:00, wtorek-piątek 07:30-15:30 

10) Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 

dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 

https://www.rytwiany.bip.jur.pl/artykuly/3387 

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

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I INFORMACJE DODATKOWE 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 

ustawy PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ).  

2) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji.  

3) Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, o których mowa 

w art. 3 ustawy PZP.  

4) Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane w myśl art. 310 

pkt 1 ustawy PZP. 

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ponieważ Gmina Rytwiany nie 

jest podzielona na sektory, wskutek czego nieuzasadnione logistycznie i ekonomicznie 

jest udzielanie zamówienia w podziale na części różnym wykonawcom. 

6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych.  

8) Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej.  

https://www.rytwiany.bip.jur.pl/artykuly/3387
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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9) Zamawiający nie wymaga sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do 

realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy PZP. 

10) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 

7 i 8 ustawy PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.  

11) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP. 

12) Zamawiający nie przewiduje żadnego zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

13) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

14) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej. 

15) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ stosuje się przepisy ustawy PZP oraz 

aktów wykonawczych do ustawy PZP i Kodeksu cywilnego. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Miejsce realizacji zamówienia- Gmina Rytwiany. 

2) Nazwa nadana zamówieniu: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Rytwiany do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. 

Rzędów 40” 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych, z punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, z cmentarzy, z koszy ulicznych, z koszy parkowych, z koszy przy 

przystankach autobusowych, oraz ich transport i przekazanie do Zakładu Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Rzędów 40, 28-142 Tuczępy – tj. Instalacji do 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych - dawnej Regionalnej Instalacji do Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych dla Regionu 5. W przypadku awarii Zakładu Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, Wykonawca przekazywał będzie odpady do 

zastępczej instalacji, która obsługuje Region 5 tj. Promnik ul. Św. Tekli, 26-067 

Strawczyn. 

3) Na przedmiot zamówienia składa się zakres rzeczowy obejmujący: 

a. Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących bezpośrednio  

z terenów nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, 

b. Odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych pochodzących 

bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, 

c. Odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z gminnych punktów 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. „gniazd”, 
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d. Odbieranie odpadów gromadzonych w koszach ulicznych, koszach przy przystankach 

autobusowych, koszach na terenach rekreacyjnych, kontenerach usytuowanych przy 

cmentarzach,  

e. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 

zużytych opon i chemikaliów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

zgodnie z zapisami w Załączniku nr 7 do SWZ, 

f. Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z prac wykonywanych 

przez właściciela nieruchomości w ilości 1m3/rok, 

g. Dostarczanie na bieżąco właścicielom nieruchomości zamieszkałych worków do 

selektywnej zbiórki odpadów, 

h. Opracowywanie harmonogramów odbierania odpadów z terenów nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych, przekazywanie ich właścicielom nieruchomości, 

po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

i. Opracowania broszury informacyjno-edukacyjnej zawierającej informacje o systemie 

gospodarki odpadami komunalnymi obowiązującym na terenie Gminy Rytwiany 

(w tym zasady prawidłowej segregacji i postępowania z odpadami komunalnymi) w 

wersji papierowej i elektronicznej oraz wydrukowania broszury (po uprzednim 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu broszury) w ilości 2000 sztuk, 

dostarczenia broszur w wersji papierowej do każdej nieruchomości zamieszkałej 

(około 1800 szt.) i do siedziby Zamawiającego (około 200 szt.) oraz w wersji 

elektronicznej do Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, 

4) Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych 

ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz 

zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji zebranych odpadów komunalnych.  

5) Przedmiot zamówienia obejmuje kontrolę właścicieli nieruchomości w zakresie realizacji 

zadeklarowanej formy zbierania odpadów komunalnych i informowanie Zamawiającego 

o nieprawidłowościach. Wykonawca otrzyma w dniu podpisania umowy od 

Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej wykaz nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych, z których odbierane będą stałe odpady komunalne, 

utworzony na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

6) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

7) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. 

8) Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych 

z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, 

społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, o których mowa w art. 96 

ust. 2 ustawy PZP. 

9) Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych 

odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 246 

ust. 2 ustawy PZP, ponieważ nie stosuje ceny jako jedynego kryterium oceny ofert oraz 

kryterium o wadze przekraczającej 60%. 
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10) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Główny kod CPV:  

 90500000-2 Usługi związane z odpadami,  

Dodatkowe kody CPV:  

 90511000-2 Usługi wywozu odpadów,  

 90512000-9 Usługi transportu odpadów,  

 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia:  01.01.2023 r. 

Termin zakończenia realizacji zamówienia: 31.12.2023 r. 

 

V.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

na zasadach określonych w dziale XVII SWZ oraz spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta 

Gminy Rytwiany w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z art. 9c ust. 

1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, 

b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 

objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku 

o odpadach lub równoważnego, w tym wydanego na podstawie wcześniejszych 

przepisów, 

c) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach. 
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d) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach 

i gospodarujących odpadami (tzw. BDO) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach w zakresie transportu odpadów w zakresie obejmującym minimum 

przedmiot niniejszego zamówienia; 

Uwaga: 

Na odbiór odpadów, gdzie nie określono kodów odpadów Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu dokument uprawniający do wykonania usługi w terminie 7 dni 

przed rozpoczęciem świadczenia lub w tym terminie zgłosi podwykonawcę, który 

będzie posiadał stosowne uprawnienia. 

e) doświadczenie polegające na wykonaniu (lub wykonywaniu – w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, główne usługi dotyczące odbierania odpadów komunalnych 

z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przez okres co najmniej 

jednego roku, o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych w ilościach nie 

mniejszych niż 500 Mg.  

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej:  

a) Wykonawca powinien wykazać, że jest ubezpieczony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co 

najmniej 200.000,00 zł. 

b) W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych, sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia. W szczególności winien przedstawić pisemne zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

SWZ. 

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:  

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują: 
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a) bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie Gminy Rytwiany lub 

60 km od granicy Gminy Rytwiany i na terenie do którego posiadają tytuł prawny, 

spełniającą wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013.122), 

b) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych, spełniającymi wymagania Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

(Dz.U.2013.122), 

c) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych spełniającymi wymagania Rozporządzenia 

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

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości (Dz.U.2013.122), 

d) co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji 

kompaktującej spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

(Dz.U.2013.122), 

e) co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji 

kompaktującej z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 tony umożliwiającym 

odbieranie odpadów z nieruchomości z tzw. „trudnym dojazdem” – drogi wąskie, 

drogi leśne, drogi gruntowe – spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

(Dz.U.2013.122), 

f) urządzeniem do opróżniania pojemników typu „dzwon” oraz KP-7, 

5.2. Pojazdy winny być wyposażone: 

a) w urządzenia do prowadzenia monitoringu opartego na systemie pozycjonowania 

satelitarnego umożliwiającego zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie 

danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz wyładunku odpadów, 

b) w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu 

pojemników. 

VI. PODWYKONAWSTWO (art. 462-465 ustawy PZP) 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy 

(Podwykonawcom).  
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2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia 

4. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

Podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) 

nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 

wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje 

w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

7. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

8. Szczegółowe uregulowania dotyczące zasad współpracy Zamawiającego oraz 

Wykonawcy z Podwykonawcą (Podwykonawcami) określa Załącznik Nr 8 do SWZ – 

Wzór umowy.   

 

VII. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY 

1. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, 

o których mowa w art. 95 PZP: 

1) Zamawiający w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga, aby przez cały okres 

realizacji usługi Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę 

pracowników wykonujących czynności w zakresie usług dotyczących gospodarki 

odpadami komunalnymi bezpośrednio związanych z wykonywaniem usług 
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stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia - kierowców pojazdów oraz 

pracowników obsługi pojazdów -  jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

roku – Kodeks pracy. Ilość pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia określa Wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność 

opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest 

uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymiany tych 

zgłoszonych przed podpisaniem umowy, 

2) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane w pkt 1). W celu weryfikacji spełniania tych 

wymagań zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:   

a. oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

b. oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę,  

c. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika,  

d. wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

e. innych dokumentów, 

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 

o pracę i zakres obowiązków pracownika, 

3) Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania 

świadczenia. 

4) Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane w pkt 2) dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących czynności wymienione w pkt 1).  

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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2. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 

96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. 

 

 

VIII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ; 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 

środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 

1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym 

Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 

oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – 

Załącznik Nr 4 do SWZ. 

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 2) powyżej 

(Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej), składa dokument lub dokumenty 
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wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu 

z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się 

on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa w pkt 2) powyżej, zastępuje się je w całości lub części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu 

pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

5) Koncesje, zezwolenia, licencje lub dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest 

wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych  

w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania: 

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta 

Gminy Rytwiany w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie 

z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, 

b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu 

odpadów objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 

14 grudnia 2012 roku o odpadach  lub równoważnego, w tym wydanego na 

podstawie wcześniejszych przepisów, 

c) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach, 

d) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty 

w opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. BDO) zgodnie z ustawą 
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z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach w zakresie transportu odpadów 

w zakresie obejmującym minimum przedmiot niniejszego zamówienia; 

6) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

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

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

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

sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ, wraz z załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

7) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych  

wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie 

do dysponowania tymi zasobami, sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik   

Nr 6 do SWZ; 

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

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

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

 

IX. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 

zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
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2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub 

inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ – pkt 1. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 

polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa                       

w Dziale VIII ust. 1,  także wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego 

zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca 

powołuje się na jego zasoby. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ - 

pkt. 2. 
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X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ 

Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 

TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA 

I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

 

1. Informacje ogólne 

1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

2) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, 

wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między 

Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie 

PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki 

komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej 

zdefiniowane w art. 2 pkt 5) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 

18 lipca 2002 r., (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344)   

3) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: 

 miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , 

 ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ , 

 poczty elektronicznej: rytwiany@rytwiany.com.pl (nie dotyczy składania ofert). 

4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do 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 systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP).  

6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/
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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) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik 

nr 10 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 

postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 

głównej z zakładki Postępowania.  

2. Złożenie oferty  

1) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki 

dowodowe w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwa sporządza się 

w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności 

w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.  

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

3) Ofertę, a także oświadczenie aktualne na dzień składania ofert o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – 

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ, składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (podpis zaufany - składany za pomocą 

profilu zaufanego) lub podpisem osobistym (podpis osobisty składany za pomocą 

dowodu osobistego - e- dowodu). 

4) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna 

dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu 

oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

5) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

6) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności 

tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz 

z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 

zaszyfrować. 

7) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

8) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania 

oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

9) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty.  

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy 

składania ofert)  

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 

przez miniPortal. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy 

powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.  

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, e-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl.  

3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również 

możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, 

na wskazany w pkt 2) powyżej adres email. Sposób sporządzenia dokumentów 

elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
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podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW 

KOMUNIKAJI ELEKTRONICZNEJ  

Zamawiający nie przewiduje możliwości komunikacji z Wykonawcami w sposób inny 

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z uwagi na niezaistnienie jednej 

z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy PZP. 

XII. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAM 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

1)  Piotr Kutyła - tel. 15-864-79-55, e-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl 

 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 15.12.2022 r. Bieg 

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

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą wskazanego w pkt. 1) powyżej, Zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

3. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu 

związania ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli 

nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (podpis zaufany 

- składany za pomocą profilu zaufanego) lub podpisem osobistym (podpis osobisty 
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składany za pomocą dowodu osobistego - e- dowodu).w ogólnie dostępnych formatach 

danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

4. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.   

5. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 

do SWZ.  

6. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

2) zobowiązanie innego podmiotu i oświadczenie potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu z postępowania oraz odpowiednio spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca 

powołuje się na jego zasoby,  o którym mowa w Dziale IX SWZ (jeżeli dotyczy), 

3) dowód wniesienia wadium, 

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie 

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). Oferta powinna być podpisana przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji 

Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej 

formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez uprawnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy 

jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy 

odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.  

7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści. 

 

XV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 16.11.2022 r. do godziny: 1000.  

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. 
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XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2022 r., o godzinie 1030.  

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje 

poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.  

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których 

oferty zostały otwarte, 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XVII. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa 

w art. 258 Kodeksu karnego,  

b. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c. o którym mowa w art. 228-230 a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

d. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

e. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 

mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),  
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g. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-

307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 

286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 

o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe,  

h. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za 

odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,  

2) 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 1), 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio 

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności, 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne;  

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 

oferty lub wnioski niezależnie od siebie, 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy PZP, doszło do 

zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 

Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
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i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, 

w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych 

w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP. tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, 

ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ 

z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje 

się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

8) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku 

do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego: 

a. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

b. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym 

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest 

osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana 

na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

c. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą 

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 

dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie 
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decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

9) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP. 

 

XVIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY  

1. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla 

przedmiotowego zamówienia jest wynagrodzenie miesięczne, określone w oparciu 

o ceny jednostkowe brutto za 1 Mg odebranych i dostarczonych z terenu Gminy 

Rytwiany do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie 

odpadów komunalnych i faktyczną ilość odebranych odpadów komunalnych. 

2. Cena jednostkowa w zł brutto to koszt 1 Mg odebranych i dostarczonych z terenu 

Gminy Rytwiany do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. 

w Rzędowie odpadów komunalnych, określona przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym. 

3. Cena jednostkowa za 1 Mg odebranych i dostarczonych z terenu Gminy Rytwiany 

do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie odpadów 

komunalnych jest ceną ryczałtową i będzie obowiązywać przez cały okres trwania 

zamówienia. 

4. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia, w zakresie objętym specyfikacją 

poprzez podanie w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SWZ) ceny brutto 

ogółem (cyfrowo i słownie), obliczonej w następujący sposób:  

jako iloczyn ceny jednostkowej i prognozowanej ilości odebranych odpadów 

komunalnych tj. 1050 Mg. 

5. Wykonawca określi w ofercie cenę ofertową, za 1 Mg odebranych i dostarczonych 

z terenu Gminy Rytwiany do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. 

z o.o. w Rzędowie odpadów komunalnych, bez względu na ich rodzaj, w następujący 

sposób: 

a) cenę netto - cyfrowo w złotych polskich, z dokładnością do 0,01 zł, 

b) stawkę podatku od towarów i usług (VAT) - cyfrowo w %, 

c) cenę brutto - cyfrowo oraz słownie, w złotych polskich, z dokładnością do 

0,01 zł. 

6. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi 

postanowieniami umowy określonymi w SWZ. 
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7. Cena podana na Formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą 

negocjacjom, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

8. Wszelkie rozliczenia dotyczące zamówienia będą dokonywane w złotych 

polskich (PLN). Wszystkie kwoty w dokumentach oferty powinny być 

wyrażone w PLN. 

9. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

10. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

11. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do 

rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia. Za naliczenie właściwej stawki podatku 

VAT odpowiedzialny jest Wykonawca. 

12. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności (split payment). 

13. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 

towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, Wykonawca ma 

obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku, 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 

Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

 

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Kryteriami, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty 

najkorzystniejszej są: 

C – cena – waga  60 %, 
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T–  termin płatności – waga 20 %, 

R – czas realizacji reklamacji – waga 20 %. 

 

Sposób oceny ofert: 

Wzory dla obliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach: 

 C – kryterium cena – 60 pkt 

C = (Cn / Co) x 60 pkt 

gdzie: 

C – przyznane punkty w kryterium Cena – 60% 

Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert; 

Co – cena oferty ocenianej (brutto). 

 

Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 punktów. 

 

 T  –  kryterium termin płatności - 20 pkt 

gdzie: 

-  termin  płatności  do 14 dni włącznie  –  0 pkt,  

-  termin płatności od 15 do 20 dni włącznie  – 5 pkt, 

-  termin płatności od 21 do 25 dni włącznie – 10 pkt, 

-  termin płatności od 26 do 30 dni włącznie – 20 pkt, 

Minimalny zaoferowany termin płatności w tym kryterium może wynosić 15 dni od 

dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Najdłuższy zaoferowany termin 

płatności w tym kryterium może wynosić 30 dni od dnia złożenia prawidłowo 

wystawionej faktury. 

Uwaga! W przypadku określenia przez Wykonawcę terminu płatności poniżej 15 dni 

kalendarzowych lub powyżej 30 dni kalendarzowych oferta Wykonawcy zostanie 

odrzucona. 

 R – kryterium czas realizacji reklamacji – waga 20 % 

 

Najkrótszy czas realizacji reklamacji otrzyma najwięcej punktów. 

gdzie czas: 

 do 24 godz. włącznie  – 20 pkt, 

 powyżej 24 godz. do 48 godz. włącznie – 5 pkt, 

 powyżej 48 godz. 0 pkt. 
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Przedmiot reklamacji: nieodebranie z nieruchomości odpadów w terminie 

określonym w harmonogramie. 

Czas reklamacji liczony od otrzymania przez Wykonawcę drogą mailową lub 

telefonicznie od Zamawiającego informacji o przedmiocie reklamacji. 

 X - łączna liczba uzyskanych punktów: 

 

Końcową ocenę punktową oferty stanowić będzie suma punktów uzyskanych przez 

ofertę w poszczególnych kryteriach:  

X - łączna liczba uzyskanych punktów: 

X = C + T + R 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną 

liczbę punktów w zastosowanych kryteriach. 

W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą 

zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy 

zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych 

punktów. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

 

3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego 

co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie 

wyliczenia ceny lub kosztu,  lub ich istotnych części składowych, to jest w zakresie: 

1) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do 

ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

minimalnej stawki godzinowej  ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub przepisów 

odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane 

zamówienie; 

2) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, 

obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 
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3) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części 

zamówienia podwykonawcy. 

4. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 

ust. 1 pkt 1, 5 i 10 zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 

w ust. 3, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie 

wymagają wyjaśnienia; 

3) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 

postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może 

zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 3. 

5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa 

na wykonawcy. 

6. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień 

w wyznaczonym terminie lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie 

uzasadniają rażąco niskiej ceny lub kosztu tej oferty . 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, 

dotyczących treści złożonych ofert. 

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający 

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

i usług, który miałby zapłacić, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

9. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji, 

dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 223 ustawy PZP, dokonywanie 

jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

10. Zgodnie z art. 223 ust.2 ustawy PZP, Zamawiający poprawia w ofercie:  

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, nie 

powodujące istotnych zmian w treści oferty, 
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- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

W przypadku, o którym mowa powyżej, zamawiający wyznacza wykonawcy 

odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub 

zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje 

się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 

11. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca, w terminie trzech dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia, nie zgodzi się, na poprawienie przez Zamawiającego w 

ofercie omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków 

zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. 

12. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 

zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym 

kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający 

wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez zamawiającego ofert dodatkowych zwierających nową cenę lub koszt. 

 

XX. WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 

5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym 

w Staszowie Nr 89 9431 0005 2004 0401 9006 0002, 

2) gwarancjach bankowych, 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

4) 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 2020 r. poz. 299). 

4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej musi wpłynąć na rachunek bankowy 

Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.   

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone 

w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia 

wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub 
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poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy PZP. 

6. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne 

i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kwoty wadium. 

7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą w oryginale 

w postaci elektronicznej. 

8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP. 

9. W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić 

wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, 

z którego dokonano przelewu wpłaty wadium.  

 

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana jednocześnie 

wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty. Niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza ww. informację na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 

a) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, 

b) w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, 

c) przed upływem ww. terminów w przypadkach omówionych w art. 308 ust. 3 ustawy 

PZP. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt. a) powyżej, jeżeli w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną 

ofertę.  

4. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik 

nr 8 do SWZ oraz na warunkach podanych w swojej ofercie, w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 
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5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany 

przed podpisaniem umowy do: 

a) przedstawienia Zamawiającemu kopii aktualnej opłaconej polisy od 

odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł, a w przypadku 

jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej ze 

świadczeniem usług objętych zakresem zamówienia, z tytułu szkód, które mogą 

zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od następstw nieszczęśliwych 

wypadków 

b) przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

c) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania 

pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje. 

d) przedłożenia umowy zawartej z podwykonawcą, jeżeli Wykonawca wskazał 

w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy, 

e) złożenia informacji - stosownie do treści oświadczenia zawartego w formularzu 

oferty - zawierającej nazwę/y, adres/y podwykonawcy/ów, 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 8 SWZ. 

 

XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający 

będzie wymagał przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 4 % kwoty obliczonej 

na podstawie iloczynu ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy oraz szacunkowej 

rocznej ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Rytwiany 

(ok. 1050 Mg). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: 

a) pieniądzu; 
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: nr konta 89 9431 0005 2004 0401 9006 0002 Bank 

Spółdzielczy w Staszowie Oddział Rytwiany. 

5. Zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji lub poręczeń powinno być wystawione 

na Gminę Rytwiany i zostać złożone w oryginale w siedzibie Gminy Rytwiany. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia 

z należności za częściowo wykonane usługi. 

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

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

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone 

w dziale IX ustawy PZP. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy, 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie 

elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało 
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ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania 

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

5. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo 

jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej.  

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1). 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 

zamówienia na stronie internetowej.  

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 

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

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego 

o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej ,,sądem zamówień publicznych''.  

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

- Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
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13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do 

sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

14. Skargę może wnieść również Prezes Urzędu, w terminie 30 dni od dnia wydania 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1. 

Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności 

podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. 

 

XXIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Rytwiany, 

ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany. 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@rodostar.pl lub 

pisemnie, kierując korespondencję na adres siedziby Administratora. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania 

i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, 

archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

a. ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych; 

b. ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych; 

c. ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

d. art. 6 pkt.1 lit. c RODO  

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze. 

5) Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych 

umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, 

w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja 

postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 PZP. Zasada jawności ma 
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zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych). 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie 

z art. 78 ust. 1 i 4 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania 

umowy. 

7) Posiada Pani/Pan prawo: 

a. żądania dostępu do danych; w przypadku, gdy wykonanie tego obowiązku, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie 

z art. 75 ustawy PZP, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 

b. żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 

ustawy PZP. wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności 

protokołu postępowania oraz jego załączników; 

c. usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, 

w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane; 

d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 

ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8) Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym również profilowaniu. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

11) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP. 

 

XXV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 



IŚ.7031.1.2022.RN                                                                         SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

SWZ str. 34 
 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 

UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA |OD WYKONAWCY, ABY 

ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 

TAKICH WARUNKACH 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę o wykonanie zamówienia 

na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiący Załącznik Nr 8 do SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na 

podstawie art. 455 ustawy PZP, w sposób i na warunkach określonych w projekcie 

umowy. 

 

XXVI. ZAŁĄCZNIKI 

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz OFERTY, 

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, 

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 – Zobowiązanie i oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, 

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 – Oświadczenie – grupa kapitałowa, 

5) ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wykaz usług, 

6) ZAŁĄCZNIK NR 6 – Wykaz urządzeń, 

7) ZAŁĄCZNIK NR 7 – Szczegółowy opis zamówienia, 

8) ZAŁĄCZNIK NR 8 – Wzór umowy, 

9) ZAŁĄCZNIK NR 9 – Oświadczenie RODO, 

10) ZAŁĄCZNIK NR 10 – ID postępowania. 


