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Ogłoszenie przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.03.2020 r. 

Ogłoszenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem  

2020/S 053-126295 w dniu 16.03.2020 r. 

SIWZ zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.03.2020 r. 

Identyfikator postępowania nadany przez miniPortal: 877fbbb4-3d34-4edd-bb52-17489a669d93 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Starogard Gdański, dn. 28.02.2020 r.  
DA.272.1.2020 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą:  

 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy - na których znajdują się domki letniskowe oraz od 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

położonych na obszarze gmin - uczestników Związku Gmin Wierzyca” 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843 z póź. zm.) 

– zwanej dalej Ustawą, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty 214.000 euro. 

 

1.  Nazwa i adres zamawiającego 

Związek Gmin Wierzyca 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 18 

83-200 Starogard Gdański 

tel. : 58 562 19 97 

fax : 58 563 40 48 

e-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl 

strona internetowa: www.zgwierzyca.pl 

elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP: /zgwierzyca/skrytka 

     ZWIĄZEK GMIN WIERZYCA 

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

83-200 Starogard Gdański      

ul. gen. Władysława Sikorskiego 18 

NIP       : 5922260172 

REGON: 221785748 

tel.  58 562 19 97 

fax  58 563 40 48 

e-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl  

WWW: www.zgwierzyca.pl  

mailto:sekretariat@zgwierzyca.pl
http://www.zgwierzyca.pl/
mailto:sekretariat@zgwierzyca.pl
http://www.zgwierzyca.pl/
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2.  Opis przedmiotu zamówienia. 

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 

90514000-3 – Usługi recyklingu odpadów 

90533000-2 – Usługi gospodarki odpadami 

 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania 

odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy - na których znajdują się domki letniskowe oraz inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na obszarze 

gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca.  

2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje: 

2.2.1 Wyposażenie  nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów. 

2.2.2. Wyznaczania tras i harmonogramów odbioru odpadów. 

2.2.3. Odbiór z miejsc odbioru odpadów (MOO) oraz transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych, według następujących frakcji: 

a) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

- odpady frakcji „Papier”, 

- odpady frakcji „Szkło”, 

- odpady frakcji „Metale i tworzywa sztuczne”, 

- odpady frakcji „Bio”, 

- odpady frakcji „Resztkowe”, 

b) od właścicieli nieruchomości objętych systemem zbiórki Zamawiającego, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne: 

- odpady frakcji „Papier”, 

- odpady frakcji „Szkło”, 

- odpady frakcji „Metale i tworzywa sztuczne”, 

- odpady frakcji „Bio”, 

- odpady frakcji „Resztkowe”, 

(dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe). 

2.2.4. Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) - na terenie gminy: Miasto Kościerzyna – dotyczy oferty na część 3 zamówienia, 
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2.2.5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK w Skórczu – dotyczy 

oferty na część 8 zamówienia, 

2.2.6. Zorganizowanie i prowadzenie biura obsługi klienta. 

 

2.3.  W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obszar gmin – 

uczestników Związku Gmin Wierzyca został podzielony (uchwałą nr IX/35/2020 Zgromadzenia 

Związku Gmin Wierzyca z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie podziału obszaru gmin – 

uczestników Związku Gmin Wierzyca na sektory) na 10 sektorów.  

2.4. Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 części odpowiadających sektorom, 

o których mowa w pkt 2.3, w sposób następujący: 

 część 1 – obejmująca obszar gminy Bobowo, 

 część 2 – obejmująca obszar gminy Kościerzyna, 

 część 3 – obejmująca obszar gminy Miasta Kościerzyna, 

 część 4 – obejmująca obszar gminy Lubichowo, 

 część 5 – obejmująca obszar gminy Nowa Karczma, 

 część 6 – obejmująca obszar gminy Przywidz, 

 część 7 – obejmująca obszar gminy Skórcz, 

 część 8 – obejmująca obszar gminy Miasta Skórcz, 

 część 9 – obejmująca obszar gminy Smętowo Graniczne, 

 część 10 – obejmująca obszar gminy Stara Kiszewa, 

2.5 Ilość odpadów komunalnych szacowana do odbioru, transportu i zagospodarowania 

(dotyczy nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz, na których znajdują się domki 

letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe): 

Tabela:1 

Szacowana ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania [Mg] 
Część/ 
Sektor 

Gmina 
3 miesiące 
roku 2020 

Rok                     
2021 

Rok                     
2022 

Rok                     
2023 

9 miesięcy 
roku 2024 

Razem 48 
miesięcy 

1 Bobowo 167 670 670 670 502 2 679 

2 Kościerzyna (gmina) 948 3 793 3 793 3 793 2 845 15 172 

3 Kościerzyna (miasto) 1 600 6 398 6 398 6 398 4 799 25 594 

4 Lubichowo 427 1 707 1 707 1 707 1 280 6 829 

5 Nowa Karczma 332 1 330 1 330 1 330 997 5 320 

6 Przywidz 284 1 136 1 136 1 136 852 4 544 

7 Skórcz (gmina) 210 840 840 840 630 3 362 

8 Skórcz (miasto) 253 1 010 1 010 1 010 758 4 040 

9 Smętowo Graniczne 268 1 074 1 074 1 074 805 4 296 

10 Stara Kiszewa 340 1 359 1 359 1 359 1 019 5 435 

Ogółem 4 829 19 318 19 318 19 318 14 488 77 270 
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2.6 Charakterystykę oraz szczegółowe dane dotyczące nieruchomości poszczególnych części 

zamówienia zawierają załączniki nr: 3 oraz 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 i 3.10. 

2.7  Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. 

2.8 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolnie wybraną 

liczbę części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

2.9 Zamawiający zastrzega, że dane zawarte w załączonych tabelach i załącznikach mają 

charakter zmienny. Zostały ustalone w oparciu o dane faktyczne wg stanu istniejącego na 

określony dzień. Szacowane ilości odpadów komunalnych do odbioru, transportu i 

zagospodarowania zostały ustalone w oparciu o rzeczywiste ilości odpadów odbieranych 

średniorocznie w ostatnich trzech latach. Ewentualna zmiana podanych wartości w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla 

Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie wykonane usługi wg cen i zasad określonych 

w dokumentacji przetargowej. 

2.10 Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy, Zamawiający wymaga, by wszystkie wykonywane 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez 

Wykonawcę (Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, z wyłączeniem kadry kierowniczej, 

inżynierów i pracowników administracji. 

Sposób dokumentowania zatrudnienia – w trakcie realizacji zamówienia publicznego, 

Wykonawca lub Podwykonawca obowiązany będzie do złożenia oświadczeń i dokumentów, 

o których mowa w § 6 projektu umowy. 

 

3.  Termin wykonania zamówienia  

3.1.  Realizacja przedmiotu zamówienia: od 01 października 2020 r. do 30 września 2024 r. 

3.2.  Rozpoczęcie czynności przygotowawczych do realizacji przedmiotu zamówienia, takich 

jak pierwsze:  

- opracowanie tras i harmonogramów,  

- dostarczanie harmonogramów właścicielom nieruchomości,  

- wyposażanie nieruchomości w pojemniki,  

- oznakowanie pojemników, 

winno nastąpić w terminie umożliwiającym rozpoczęcie świadczenia usług będących 

przedmiotem zamówienia, z zachowaniem wymagań SIWZ. 

3.3. W terminie siedmiu dni od podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

polisę ubezpieczeniową dotyczącą odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas 

i w związku z prowadzoną działalnością w przedmiocie umowy lub od braku podjęcia 

stosownych działań, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 15 % wartości brutto zobowiązania 

Zamawiającego wynikającego z umowy – jednak nie niższą niż 100 000 zł. 
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4.  Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące: 

4.1.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże się posiadaniem: 

 wpisu do rejestru działalności regulowanej zgodnie z art. 9 c, ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 r. 

z późn. zm.). 

 wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach 

i gospodarujących odpadami, o którym mowa w ustawie o odpadach, w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia. 

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca powinien 

posiadać wpisu do rejestru działalności regulowanej w każdej z gmin, na część dotyczącą której, 

składa ofertę. 

W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek musi spełniać każdy z Wykonawców. 

4.2.  zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał jedną usługę 

polegającą na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych objętych 

zakresem zamówienia. Łączna masa odebranych odpadów w okresie dwunastu kolejnych pełnych 

miesięcy kalendarzowych nie może być mniejsza niż: 

 dla części 1 – 670 Mg, 

 dla części 2 – 3750 Mg, 

 dla części 3 – 3350 Mg, 

 dla części 4 – 1700 Mg, 

 dla części 5 – 1300 Mg, 

 dla części 6 – 1100 Mg, 

 dla części 7 – 800 Mg, 

 dla części 8 – 1000 Mg, 

 dla części 9 – 1050 Mg, 

 dla części 10 – 1300 Mg, 

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca zobowiązany jest wykazać 

odpowiednią do liczby części masę odebranych, przetransportowanych i zagospodarowanych 

odpadów w okresie dwunastu kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, odpowiadającą sumie 

ilości wymaganych dla wybranych przez Wykonawcę części zamówienia. W przypadku usługi 
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będącej w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie masy odebranych odpadów w okresie 

dwunastu kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych dotyczą części usługi zrealizowanej 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek można spełnić łącznie. 

 

b) dysponuje bazą magazynowo – transportową spełniającą wymagania określone 

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 r. poz. 122). W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Wykonawca 

może wykazać 1 bazę dla wszystkich części, o ile spełnia ona ww. wymagania. W przypadku 

oferty wspólnej Wykonawców warunek musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców. 

 

c) dysponuje co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych oraz co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jednym pojazdem do 

odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 

W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek można spełnić łącznie. 

 

4.3 braku podstaw do wykluczenia 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą brak 

podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 11 i 8 

Ustawy. Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmioty, na zdolnościach których Wykonawca 

polega w trybie art. 22a Ustawy. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

5.1. Do oferty Wykonawca (w tym każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenia 

zamówienia oraz każdy wspólnik spółki cywilnej) dołącza jednolity europejski dokument 

zamówienia, aktualny na dzień składania ofert, stanowiący wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

                                                 
1 Dotyczy Wykonawcy, 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. 

zm.) 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 (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.); 
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5.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

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

ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Europejskie Dokumenty 

Zamówienia (JEDZ) dotyczące tych podmiotów i podpisane przez dane podmioty. W 

przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, dokument JEDZ musi być 

złożony dla każdej części oddzielnie. 

5.3 Ze strony internetowej Zamawiającego, Wykonawca winien pobrać wersję elektroniczną 

(edytowalną) JEDZ. Następnie wejść na stronę https://espd.uzp.gov.pl/ zaimportować 

pobrany plik JEDZ (zapisać plik na swoim komputerze). Wypełnianie formularza odbędzie 

się w serwisie internetowym ESPD. 

5.4 Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 

wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 

świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi 

bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.). Dostawcy 

kwalifikowanych usług zaufania tj. podmioty udostępniające usługę kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego, wpisane są do rejestru Narodowego Centrum Certyfikacji. 

5.5 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 

w postępowaniu zobowiązany jest złożyć jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące 

podwykonawców. 

5.6 Przy wykonywaniu czynności związanych z obsługą przedmiotowego formularza należy 

wspierać się informacjami zawartymi na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych 

w zakładce „Repetytorium wiedzy” i dalej „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia”. 

Ponadto instrukcja wypełniania JEDZ została zawarta w załączniku nr 1 i 2 do 

Rozporządzenia Wykonawczego Komisji UE 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 

ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 

5.7 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający 

ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy.  

5.8 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji dotyczących: 

 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach,  

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem 
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oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5.9 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, tj: 

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

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

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 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; 

b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie 

do dysponowania tymi zasobami, potwierdzającego zdolności techniczne, o których 

mowa w pkt 4.2 lit. b-c. 

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

14 i 21 Ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 
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porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

f) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; 

g) zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej zgodnie z art. 9 c, ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2010 r. z późn. zm.). W przypadku składania oferty na więcej niż jedną 

część zamówienia, Wykonawca powinien posiadać ww. wpis w każdej z gmin. 

W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek musi spełniać każdy 

z Wykonawców, 

h) zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty 

w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w ustawie o odpadach, 

w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 

i) oświadczenia wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 

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

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).  

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

Polskiej: 

1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.9.: 

1) lit c) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy; 

2) lit d)-f) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i pkt 2 tiret drugie powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym 
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mowa w pkt. 2 tiret pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem tego terminu. 

2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w ust.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w pkt 5.9 lit. c, składa dokument, o którym mowa 

w pkt 5.10.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy. Jeżeli w kraju, 

w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się 

takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 

złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby. 

4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje  usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 5.9  lit c - f. 

6. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.) - 

dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
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wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale. 

7. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.) - inne 

niż oświadczenia, o których mowa w pkt 5.10.6, składane są w oryginale w postaci 

dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem 

dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego 

z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu 

lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 

z późn. zm.). 

6.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

6.1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, 

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, ePUAPu oraz poczty elektronicznej 

s.czechura@zgwierzyca.pl 

6.2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 

komunikacji. 

6.3.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

mailto:s.czechura@zgwierzyca.pl
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6.4.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. 

6.5.Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi 

załącznik do niniejszej SIWZ. 

6.6.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub 

Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą 

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

6.7.Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Stanisław Czechura – e-mail: s.czechura@zgwierzyca.pl. 

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert): 

a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 

wskazanych w Punkcie 9), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem za pomocą poczty elektronicznej 

s.czechura@zgwierzyca.pl lub dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej 

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem ogłoszenia. 

b) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 

jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za 

pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w lit. a adres email. Sposób sporządzenia 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 

i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.) 

oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.). 

7.  Wyjaśnienia treści SIWZ. 

7.1.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 

przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

mailto:s.czechura@zgwierzyca.pl
mailto:s.czechura@zgwierzyca.pl
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wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku. 

7.2.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania a także zamieszcza na stronie internetowej. 

7.3.  Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 

również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa 

i zobowiązania Wykonawcy odnośnie do wcześniej ustalonych terminów będą podlegały 

nowemu terminowi. 

7.4.  Zamawiający nie planuje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców. 

8.  Wadium/termin związania ofertą. 

8.1.  Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na każdą część w wysokości: 

Część 1 – 15 000 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100) 

Część 2 – 25 000 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100),  

Część 3 – 50 000 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100), 

Część 4 – 15 000 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100), 

Część 5 – 15 000 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100), 

Część 6 – 15 000 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100), 

Część 7 – 15 000 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100), 

Część 8 – 15 000 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100), 

Część 9 – 15 000 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100), 

Część 10 – 15 000 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100). 

8.2.  Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do 

jego formy. Wadium może być wniesione w: 

 pieniądzu, 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

 gwarancjach bankowych, 

 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 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 2020 r. poz. 299). 
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8.3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na 

rachunek 55 8340 0001 2002 0002 1021 0004 z opisem „wadium na odbiór odpadów – 

część …......”.  

8.4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 

8.2 tiret piąte, należy przekazać za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji 

(e-mail: s.czechura@zgwierzyca.pl, ePUAP: /zgwierzyca/skrytka) przed terminem 

składania ofert. Dokument powinien być wniesiony w oryginale w postaci elektronicznej 

opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym i winien być dostarczony 

Zamawiającemu przed terminem i godziną składania ofert. 

8.5. Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie 

okoliczności jego zatrzymania przez zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 

Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 60 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. Oferty Wykonawców, 

którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom odrzuca się. 

8.6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. 

8.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

8.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium 

w terminie określonym przez Zamawiającego. 

8.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 

ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

9.  Opis sposobu przygotowania ofert. 

9.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  

mailto:s.czechura@zgwierzyca.pl
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Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 

Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres 

skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

9.2 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 

i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym 

zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy 

złożyć w oryginale.  

9.3 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1010 

z późn. zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 

złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną 

część skompresowane do jednego pliku archiwum w formacie danych określonych 

w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku 

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 2247). 

9.4 Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz 

z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum w formacie danych 

jak w pkt. 9.3. 

9.5 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP 

i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w 

Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

9.6 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

9.7 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

9.8 Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 

Wykonawcy uprawnioną do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez 

ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów. Wykonawcy składający ofertę wspólną są 

zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno 

reprezentowania wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie 

publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania Wykonawców 

w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie 

umowy, w której określone będą prawa i obowiązki poszczególnych Wykonawców. 

Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także 

wskazywać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby Wykonawców składających wspólną ofertę 

uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Pełnomocnictwo, o którym mowa 

w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie. Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia 

z Wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem. 



16 

9.9 Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę 

samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający 

dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z Jego udziałem zostaną odrzucone. 

9.10 Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów, 

oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych kopii. 

10.  Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert. 

10.1. Oferty należy składać do dnia 17 kwietnia 2020 r. do godz. 1000. 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 17 kwietnia 2020 r. godz. 1100 w sali 

konferencyjnej nr 3. 

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

10.2. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone po upływie terminu na 

wniesienie odwołania. 

11. Sposób obliczenia ceny. 

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

11.1. Cena oferty musi uwzględniać podatek VAT, podatek akcyzowy, wszystkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie realizacji usługi, o której mowa w pkt 2 SIWZ oraz zysk i wszystkie 

wymagania określone w niniejszej SIWZ. 

11.2. Wykonawca podaje w Formularzu Oferty zryczałtowaną cenę jednostkową za odebranie, 

transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych. 

11.3. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. 

12.  Kryteria oceny ofert. 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej: 

 

a) spośród ofert: 

 niepodlegających odrzuceniu na podstawie przepisów Ustawy, 

 złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu na podstawie 

przepisów Ustawy; 

 

b) na podstawie ilości punktów uzyskanych w kryterium: 

 

 najniższa cena (waga 60 %),  

punktacja będzie przyznawana na podstawie obliczeń dokonanych wg wzoru: 

con/cob x 60 gdzie: 

con – oznacza ofertę z najniższą ceną, 

cob – oznacza ofertę badaną 
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 termin płatności (waga 20 %),  

Wykonawca w Formularzu Ofertowym wskazuje termin płatności 21 lub 30 dni, 

punktacja będzie przyznawana w sposób następujący: 

 za 30 dniowy termin płatności: – 20 pkt, 

 za 21 dniowy termin płatności: – 0 pkt, 

 

 kolportaż materiałów edukacyjnych (waga 20 %),  

polegający na dostarczeniu właścicielom nieruchomości materiałów informacyjnych/ 

edukacyjnych powierzonych przez Zamawiającego, 

punktacja będzie przyznawana w sposób następujący: 

 zobowiązanie Wykonawcy do dwukrotnego wykonania kolportażu: – 20 pkt, 

 brak zobowiązania Wykonawcy do wykonania kolportażu: – 0 pkt. 

 

c) łączna ilość punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru: 

 

P = C + T + K gdzie: 

P – łączna liczba uzyskanych punktów (max 100), 

C – liczba punktów z kryterium najniższa cena (max 60), 

T – liczba punktów z kryterium termin płatności (max 20), 

K – liczba punktów z kryterium kolportaż materiałów edukacyjnych (max 20), 

za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę 

punktów. 

13.  Formalności dotyczące podpisania umowy 

13.1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty drogą elektroniczną. 

13.2.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 

krótszym od powyższego, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. 

13.3.  W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego ofertę wybrano, potwierdzi wyznaczone 

przez Zamawiającego - termin i miejsce zawarcia umowy. Osoby występujące po stronie 

Wykonawcy wykażą swoje uprawnienie do podpisania umowy w jego imieniu. 

13.4.  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, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy. 
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14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

14.1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wysokość 

zabezpieczenia wynosi 1 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego 

wynikającego z umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku z niżej 

wymienionych form: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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 2020 r. poz. 299). 

14.2. Wykonawcy występujący ze wspólną ofertą ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy. 

15. Środki ochrony prawnej. 

15.1.  Od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie Ustawy przysługuje odwołanie. 

Odwołanie powinno wskazywać czynność 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. 

15.2.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 

w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym 

podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 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 za pomocą 

jednego ze środków określonych w Ustawie. 

15.3.  Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną informacji 

o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści 

ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
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publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na 

stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się 

w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

15.4.  Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia, 

 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy jeżeli Zamawiający nie opublikował 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

15.5.  W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

 

16. Klauzula informacyjna 

W związku z realizacją wymogów określonych w 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, z późn. zm.) – zwanym dalej jako „RODO”, 

informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących 

Państwu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest zamawiający: Związek Gmin Wierzyca 

z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 18. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@zgwierzyca.pl. 

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

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

3. 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. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

mailto:iod@zgwierzyca.pl
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5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z Ustawy. 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7. Posiada Pani/Pan: 

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

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO3; 

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

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

RODO. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

Załączniki do SIWZ 

 

Załącznik nr 1  – Formularze ofertowe – zał. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 

 – Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia, 

Załącznik nr 2 – Projekt umowy, 

Załącznik nr 3 – „Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości poszczególnych części”, 

 – „Wykaz nieruchomości poszczególnych części zamówienia” zał. 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 

Załącznik nr 4 – „Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia”, 

                                                 
2 - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 
3 - 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. 
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Załącznik nr 5 – Wykaz usług, 

Załącznik nr 6 – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 

dostępnych wykonawcy, 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do 

grupy kapitałowej. 

Załącznik nr 8 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 

 

 

Zatwierdził: 

 
Z-ca Przewodniczącego Zarządu 

Związku Gmin Wierzyca 
 Przewodniczący Zarządu 

 Związku Gmin Wierzyca 

 

 

Radelski Zdzisław 
 

Nowak Marcin 

 


