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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
 

„Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu  

Gminy Rytwiany do Zakładu Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Sp. z o.o. Rzędów 40” 

 
        Przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone                   

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych                        

(t. j. Dz. U. 2019.1843 ze zm.) 

 

 

 
 
 CPV - 90500000-2 Usługi związane z odpadami,  

90511000-2 Usługi wywozu odpadów,  

90512000-9 Usługi transportu odpadów,  

90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,  
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Rytwiany, dnia 09.11.2020 r.                                                 Z up. Wójta Gminy Rytwiany 
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                                                                                          mgr Tomasz Fąfara 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Opracowano w oparciu o art. 36 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 

29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz.U.2019.1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą pzp, do publicznego 

przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy 

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

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Gmina Rytwiany 
ul. Staszowska 15 
28-236 Rytwiany 
tel.15-864-79-30, fax 15-864-79-35 

NIP 8661599179, REGON 830409726, 
Strona internetowa: www.rytwiany.com.pl 
E-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Zamówienie pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy 

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

udzielone zostanie w trybie publicznego przetargu nieograniczonego - wartość zamówienia 

jest niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843 ze zm.). 

Zamawiający będzie stosował procedury przewidziane w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, błędów Wykonawca winien 

przyjąć, że w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy pzp i jej aktów 

wykonawczych, a w drugiej kolejności zapisy niniejszej SIWZ oraz treść ogłoszenia 

o zamówieniu. 

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

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

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

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

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Rytwiany, 

reprezentowana przez Wójta Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany; 

b. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

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

c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak 

IŚ.7031.2.2020.PK pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy 

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

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 
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d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – pzp; 

e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy pzp, 

przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy;  

f. 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; 

g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

3. posiada Pani/Pan: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

c. 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 **; 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

4. nie przysługuje Pani/Panu: 

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c. 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. 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

Do obowiązków Wykonawcy, ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego 

należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny 

przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą 

i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, 
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w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 

13 ust. 4 RODO).  

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 

14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których 

dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o 

których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 

prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w 

związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca składa (o ile dotyczy) 

stosowne oświadczenie w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 SIWZ. 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 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. 

1. 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”, 

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 SIWZ, 

f. 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, 
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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, 

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.  

2. 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. 

3. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru 

odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 

5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Główny przedmiot: 90500000-2 Usługi związane z odpadami,  

90511000-2 Usługi wywozu odpadów,  

90512000-9 Usługi transportu odpadów,  

90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,  

6. Uwarunkowania dotyczące zamówienia: 

a. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 

b. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 

c. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt. 6 i 7 ustawy pzp, 

d. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 

e. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych, 

f. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, 

g. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,  

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy pzp, 
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7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące 

czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj. kierowców pojazdów, osób 

zajmujących się załadunkiem/rozładunkiem odpadów komunalnych. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

powyższego wymagania przez zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia wykazu osób, 

które będą wykonywać w/w czynności na rzecz Zamawiającego oraz dokumentów 

potwierdzających ich zatrudnienie zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962).  

W przypadku ujawnienia w trakcie kontroli niespełnienia wymagań dotyczących 

zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, Zamawiający naliczy kary umowne  

w wysokości określonej w projekcie umowy (Zał. Nr 8 do SIWZ). 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia:  01.01.2021 r. 

Termin zakończenia realizacji zamówienia: 31.12.2021 r. 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

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

określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. Warunki udziału w postępowaniu 

 1) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają: 

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.  

 2) zdolność techniczna i zawodowa 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali (lub wykonują 

– 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 
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których zamieszkują mieszkańcy, przez okres co najmniej jednego roku, o masie łącznej 

odebranych odpadów komunalnych w ilościach nie mniejszych niż 500 Mg. 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują: 

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, 

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. 
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4) zdolność ekonomiczna i finansowa: 

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. 

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 5a SIWZ 

Do oferty składanej przez podmioty występujące wspólnie stosuje się przepisy art. 23 ustawy pzp. 

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę,  

w stosunku do którego odnoszą się postanowienia zawarte w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy pzp. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy ponadto Wykonawcę, 

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 

oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629); 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–

20 lub ust. 5 ustawy pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 

dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu 

pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia 

oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie pkt. 3 powyżej. 
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5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:  

1) nie podlega wykluczeniu, 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ. 

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

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

Wykonawca winien przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ). 

3. Zgodnie z art. 24aa ustawy pzp Zamawiający przewiduje możliwość w pierwszej 

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

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu.  

4. Gdy ofertę składa Wykonawca, który zamierza realizować zamówienie korzystając z usług 

podwykonawców, to obowiązany jest wskazać nazwy tychże podwykonawców (firm) oraz 

części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom – na formularzu ofertowym 

(Załącznik nr 1 do SIWZ). 

5. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani 

są przedłożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo dla podmiotu uprawnionego do ich 

reprezentowania w postępowaniu (art. 23 ustawy pzp) 

6. Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy pzp Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych 

i zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia i sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków: 

a)  Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (przedstawione 

w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii) do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (na lub wg zał. nr 5a do 

SIWZ) oraz dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca takie zobowiązanie była 

uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego (ewentualne pełnomocnictwo 

należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność 

z oryginałem). Kopie dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego muszą być 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 
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b) Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował przy 

realizacji zamówienia zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego 

wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów.  

Przedkładane w tym celu dokumenty winny zawierać w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów, 

2) sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu, przy 

wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, 

3) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

Udostępnienie Wykonawcy zdolności technicznych i zawodowych przez podmiot trzeci wiąże się 

z udziałem podmiotu trzeciego przy realizacji zamówienia. 

 

7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że 

za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

8. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

Wykonawcy. 

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

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia  n/w 

oświadczeń i dokumentów:  

 

1) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

 

a) odpis aktualnego zezwolenia 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, 

b) odpis aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania 

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) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych  na 

potwierdzenie potencjału technicznego – druk, Załącznik Nr 5 do SIWZ, 

d) wykaz wykonanych usług - druk, Załącznik Nr 6 do SIWZ, 

e) opłacona polisa, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 

minimum 200.000,00 zł, 

f) dokument potwierdzający wniesienie wadium. 
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2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu:  

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

z działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. 

3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub 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 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 

4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  o 

których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający 

pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są 

sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich 

tłumaczenia na język polski. 

 

Uwaga! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 85 ust. 5 pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9. ppkt 2) – składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

11. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych, finansowych 

lub ekonomicznych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, potwierdzających, że nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-

22 i ust. 5 pzp. 

12. Zamawiający nie przewiduje badania podstaw wykluczenia wobec podwykonawców, którzy 

nie udostępniają zasobów na podstawie art. 22a ustawy. 

13. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale. 

14. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenzzgu2tcltqmfyc4nbug44dmmzzgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenzzgu2tcltqmfyc4nbug44dmmzzgm
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15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

16. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

17. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą. 

1. Zgodnie z wyborem Zamawiającego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

(oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje) odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, 

osobiście, za pośrednictwem posłańca lub faksu lub poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że 

ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję drogą elektroniczną lub 

faksem – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający 

domniemywa, że pismo wysłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną, faksem na 

wskazany przez Wykonawcę adres e-mail lub na numer faksu podany przez Wykonawcę 

zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.  

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

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić niezwłocznie wyjaśnień, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że 

wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie 

powyższego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

4. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 

zapytania i zamieszcza na stronie internetowej. 

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

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 

specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, zamieści na stronie 

internetowej i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

7. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 
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8. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Kierownik Referatu Inwestycji, 

Infrastruktury i Środowiska: Dariusz Ciepiela. 

9. Porozumiewanie się Wykonawcy z upoważnionymi Pracownikami, odbywać się może tylko 

w godzinach 800-1530 w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w siedzibie 

Zamawiającego. 

IX. Wymagania dotyczące wadium. 

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 5 000,00 zł  

(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 

Wadium wznoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:  

Bank Spółdzielczy w Staszowie Oddział Rytwiany.                 

Nr konta 89 9431 0005 2004 0401 9006 0002 

Informacje dodatkowe: 

1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia 

wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę  i godzinę 

uznania rachunku bankowego Zamawiającego, 

2) gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona jako zabezpieczenie wadium 

musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, 

3) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, dokument należy dołączyć do oferty,  

4) zwrot lub utrata wadium nastąpi na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

X. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.  

2. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert.  

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
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XI. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ. 

2. Ofertę należy złożyć „na” lub według „Formularza ofertowego” (Zał. nr 1 do SIWZ) wraz 

z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami i wymaganymi oświadczeniami, 

3. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku 

polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert faksem lub w postaci elektronicznej.  

Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono 

z dokumentów dołączonych do oferty.  

Do oferty załączyć należy ponadto: 

- pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – 

w przypadku gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie. 

4. Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych, Wykonawca nie może skreślać, dopisywać 

ani w jakikolwiek sposób zmieniać tekstu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego. 

Poprawek w treści oferty należy dokonać poprzez skreślenie błędnej informacji (danych) i podanie 

nowej w sposób czytelny oraz opatrzenie jej parafą osoby uprawnionej (podpisującej ofertę). 

5. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. 

6. Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane. 

7. Formularz Oferty wraz z załącznikami (wszystkie dokumenty) winien być zszyty lub spięty 

w sposób utrudniający jego zdekompletowanie. Załączniki oferty winny być ułożone zgodnie z 

ich numeracją podaną w formularzu oferty.  

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia 

ofert. Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący: „Oferta 

na wykonanie zadania pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy 

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

otwierać przed dniem 17.11.2020 r. do godz. 1015”.  

9. Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

10. Jeżeli Wykonawca zamierza przesłać ofertę pocztą, to tylko za potwierdzeniem odbioru. Za 

termin złożenia oferty uznaje się wówczas termin potwierdzenia odbioru oferty przez 

Zamawiającego. W interesie Wykonawcy pozostaje uzyskanie potwierdzenia złożenia oferty. 

11. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym wymagane 

jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski. 
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12. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.  

Stosowne zastrzeżenie winno być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym uczestnikom 

postępowania. Informacje 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 2018 r. poz. 419 ze 

zm.).” W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na żądanie każdego uczestnika 

postępowania. 

XII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 

Rytwiany, pok. nr 13 w terminie do 17.11.2020 r. do godz. 1000. 

Godziny pracy Urzędu Gminy Rytwiany:   poniedziałek od 800-1600. 

       wtorek-piątek od 730-1530 

Ofercie złożonej w sekretariacie zostanie nadany numer. Konsekwencje złożenia oferty 

niezgodnie z opisem określonym w specyfikacji ponosi Wykonawca. 

Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.  

Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu składania 

ofert są skuteczne. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych 

zasad jak składana oferta tj. w  kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.  

2. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 17.11.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany, 

ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, w pok. nr 3 o godz. 1015 * 

* Uwaga: W zaistniałej sytuacji (stan epidemii),w związku z ewentualnym brakiem możliwości fizycznej obecności 

zainteresowanych osób przy otwarciu ofert Zamawiający zapewni transmisję on-line z otwarcia ofert. Link do transmisji z otwarcia 

ofert, (jeżeli będzie taka konieczność) zostanie udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego pod następującym adresem: 
http://www.rytwiany.bip.jur.pl/kategorie/ogloszenia_i_wyniki_przetargow_2020 przy przedmiotowym postępowaniu. 

1)  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

2) Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje dane zawarte w ofertach: 

 nazwę i adres Wykonawcy, 

 cenę ofertową, 

 termin wykonania zamówienia, 

 okres gwarancji i warunki płatności. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące:  

http://www.rytwiany.bip.jur.pl/kategorie/ogloszenia_i_wyniki_przetargow_2020
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1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach.  

XIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 

1. Cenę ofertową należy podawać w "FORMULARZU OFERTOWYM" (Załącznik nr 1 do 

SIWZ).  

2. 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 dwóch miejsc po przecinku, 

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

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

po przecinku. 

3. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z należytym, zgodnym 

z obowiązującymi przepisami oraz warunkami określonymi w SIWZ, wykonaniem pełnego 

zakresu usług stanowiących przedmiot zamówienia.  

4. Cena ofertowa musi być jednoznaczna, ostateczna i zostanie ona wprowadzona do umowy jako 

obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne na okres realizacji zamówienia 

(z podatkiem VAT). 

5. Zamawiający nie przewiduje w trakcie realizacji zamówienia przeszacowania 

zaproponowanego przez Wykonawcę wynagrodzenia ryczałtowego. 

6. Niedopuszczalne jest prowadzenie przez Zamawiającego z Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty, z wyłączeniem wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz 

poprawienie w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych 

w obliczeniu ceny. 

7. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 

         C – cena – 60  %, 

T – termin płatności – 20 % 
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R – czas realizacji reklamacji – 20 % 

 

        K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w trzech kryteriach 

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: 

K = C+T+R 

 

2. Wzory dla obliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach: 
 

1) Kryterium „cena”: 

C – cena – 60 %  

C = cn /cb  × 60%  × 100 = ilość punktów,  

gdzie: 

cn – najniższa cena ofertowa, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez 

wykonawców nie podlegających wykluczeniu na tym etapie badania i oceny ofert 

cb – cena oferty badanej. 

 

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów. 

 

2) Kryterium „termin płatności” 

T  –  kryterium termin płatności - 20 pkt 

gdzie: 

-  termin  płatności  do 14 dni włącznie  –        0 pkt  

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

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

-  termin płatności od 26 – 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 w może wynosić 30 dni od dnia 

złożenia prawidłowo wystawionej faktury. 

 

3) Kryterium „czas realizacji reklamacji”  

R  –  kryterium „czas realizacji reklamacji” - 20 pkt 

Najkrótszy czas realizacji reklamacji otrzyma najwięcej punktów. 

gdzie czas : 

- do 24 godz. włącznie  – 20 pkt 

- powyżej 24 godz. do 48 godz. włącznie – 5 pkt 
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- powyżej 48 godz. 0 pkt 

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. 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

i złożonych przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu na danym etapie badania i oceny 

ofert, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

Przez ofertę najkorzystniejszą należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 

ceny/kosztu i innych kryteriów wskazanych w niniejszej SIWZ 

 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, 

o których mowa w pkt. 1. ppkt. 1) lub ppkt. 4), na stronie internetowej. 

3. Umowa będzie mogła być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w ciągu 10 dni jeżeli zostało przesłane 

w inny sposób. 

4. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 

jeżeli: 

- złożono tylko jedną ofertę, 

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie ustawy pzp art. 11 ust. 8 upłynął termin do 

wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w ustawie pzp art. 180 
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ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie 

kończące postępowanie odwoławcze.  

a. Wykonawca, którego oferta została wybrana, ma obowiązek zawarcia umowy wg wzoru 

umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ oraz na warunkach podanych w swojej ofercie, 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

b. W celu zawarcia umowy upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, który wygrał przetarg 

powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym terminie. 

c. Wybrany Wykonawca najpóźniej w dacie podpisania umowy zobowiązany jest do: 

-  przedstawienia Zamawiającemu kopii aktualnej opłaconej polisy od odpowiedzialności 

cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł; 

d. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawcy, którym jest Konsorcjum, Zamawiający przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia będzie żądał przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

e. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca który powierza wykonanie 

części zamówienia podwykonawcom obowiązany jest podać nazwy albo imiona i nazwiska 

oraz dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w 

usługi, o ile są już znane. 

f. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

pzp. 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia 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. 1150 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; 

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.). 
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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. 

 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy. 

Wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy 

stanowiącym zał. nr 8 do niniejszej specyfikacji.  

Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach 

określonych w projekcie umowy. 

 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  

w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

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

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z zasadami i w trybie 

określonym w Dziale VI ustawy pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

 określenie warunków udziału w postępowaniu, 

 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

 odrzucenia oferty odwołującego, 

 opisu przedmiotu zamówienia, 

 wyboru oferty najkorzystniejszej. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu  
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5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

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

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 

jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 

ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w 

przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8.  

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi się 

w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na stronie internetowej. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż opisane w pkt. 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. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

10. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 

ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postępowania kończącego postępowanie odwoławcze.  

11. Izba rozpatruje odwołanie w ciągu 15 dni na rozprawie jawnej. 

12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

 

XIX. Wartość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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XX. ZAŁĄCZNIKI  

1) Wzór formularza ofertowego – zał. nr 1 

2) Wzór oświadczenia dot. nie podlegania wykluczeniu  – zał. nr 2. 

3) Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału – zał. nr 3. 

4) Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 4. 

5) Wykaz sprzętu technicznego skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – 

zał. nr 5. 

5a) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia – zał. nr 5a. 

6) Wykaz usług wykonanych w podobnym zamówieniu – zał. nr 6. 

7) Szczegółowy opis zamówienia – zał. nr 7. 

a) Załącznik nr 1 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Zestawienie ilości 

i rodzaju zebranych odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych 

z nieruchomości niezamieszkałych; 

b) Załącznik nr 2 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Zestawienie rodzaju 

zebranych odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych i ilości odpadów 

ulegających biodegradacji (BIO) z nieruchomości zamieszkałych; 

8) Projekt umowy – zał. nr 8. 

 

 

                                                                                                    


