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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
  

1)   Nazwa:              Gmina Pysznica 
             Adres:               37– 403 Pysznica ul. Wolności 322  

                            woj.  podkarpackie, kraj: Polska 
NIP:                  865-23-97-341 
REGON:           830409117   
Adres internetowy: www.pysznica.bip.gmina.pl 

              Numer telefonu:   +48 158410004,  +48 158410112 
 Numer faksu:       +48 158410017   
 

2)  Zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 11/2019 Wójta Gminy Pysznica z dnia 22 stycznia 2019 roku w 
sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Gminy pracownicy administracyjni Urzędu świadczą 
pracę: w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 7:30 – 15:30, w środę w 
godzinach 9:00 -17:00. 

 

 3) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejszy dokument 
oznaczone jest znakiem: RI.II.271.11.2020. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania 
się na podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. 

 

 4)  Publikacja ogłoszenia o zamówieniu: 
      Numer ogłoszenia: 568710-N-2020 z dnia 2020-07-31r. 
   

  

 
2. OZNACZENIE WYKONAWCY 

  
Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.  
 

  
3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA   
  

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1          
w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                       
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą lub Pzp. 
 

 
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA – USŁUGI 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
 

 Opis przedmiotu zamówienia: 

1.  Przedmiotem zamówienia jest:  

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na  

których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2020 
 
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy wskazanego w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonywania niżej wymienionych usług:  
I. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pysznica w sposób zapewniający 
osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
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przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), zapisami 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego Nr XXXI/552/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu 
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 oraz Regulaminu utrzymania 
czystości  
i porządku na terenie Gminy Pysznica. 

Zebrane odpady komunalne objęte przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy do Zakładu 
Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, pełniącego 
funkcję Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zgodnie z porozumieniem 
międzygminnym zawartym w dniu 21 czerwca 2012 r. pomiędzy Gminą Stalowa Wola a Gminą 
Pysznica 
Ważenie, stanowiące wskazanie ilości odpadów do rozliczeń, będzie miało miejsce na wadze 
zlokalizowanej na terenie Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Stalowej Woli. 
Na Wykonawcy ciąży obowiązek przechowywania wszystkich tzw. kwitów wagowych, tj. 
dokumentów potwierdzających przeprowadzenie ważenia przez cały okres trwania umowy i 
niezwłocznego (w terminie do 3 dni roboczych) ich udostępnienia na żądanie Zamawiającego. 
W przypadku awarii instalacji wskazanej przez Zamawiającego, Zamawiający wskaże instalację 
zastępczą zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Podkarpackiego, do której Wykonawca będzie miał obowiązek zawieźć odpady. 
 Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych stanowi stawka za 
1Mg odebranych odpadów komunalnych. 
 
l) Usługa wywozu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01:  
Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów o kodzie  
20 03 01, ich załadunek, transport do Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli lub do Instalacji Zastępczej w przypadku braku instalacji 
regionalnej, wskazanej w obowiązującej uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego w 
sprawie wykonania Planu Gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego. 
 
2) Odbiór i transport selektywnie zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości:  
- papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, tekstylia kod 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11,  
  15 01 01  
- szkło, opakowania ze szkła, kod 20 01 02, 15 01 07  
- metale, opakowania z metalu, kod 20 01 40, 15 01 04  
- tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych kod 20 01 39, 15 01 02  
- opakowania wielomateriałowe, kod 15 01 05 
Wykaz nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica stanowi 
załącznik nr 2 do SIWZ.     
Dane przedstawione w załączniku nr 2 do SIWZ nie są zależne od Zamawiającego. Podane ilości 
są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego przy 
uwzględnieniu powstawania nowych nieruchomości oraz migracji ludności. Informacje podane  
w załączniku nr 2 będą aktualizowane przez Zamawiającego do 15 dnia każdego miesiąca. 
  
3) Odbiór i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów zebranych od właścicieli 
nieruchomości odpadów biodegradowalnych: kod 20 02 01 trawy, liście, gałęzie, roślinne odpady 
kuchenne itp.  
 
4) Zbiórka w aptekach, punktach aptecznych, punkcie selektywnej zbiórki odpadów 
przeterminowanych leków, kod: 20 01 31, 20 01 32, ich transport i utylizacja. 
Wykaz aptek stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.   
 
5) Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w m. 
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Pysznica przy ul. Komunalnej 2, zwanym dalej PSZOK. Istniejący Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych zostanie udostępniony Wykonawcy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek 
wyposażenia punktu PSZOK w pojemniki na wszystkie dostarczane przez mieszkańców 
selektywnie zebrane i dostarczone odpady wymienione w pkt 6, których wielkość i typ będzie 
dostosowane do ilości przyjmowanych odpadów. Dla określenia ilości przyjmowanych odpadów 
wykonawca zobowiązany jest zważyć przywiezione odpady i prowadzić ewidencję określoną w 
ustawie o odpadach. PSZOK będzie przyjmował odpady od poniedziałku do soboty w godzinach 
od 8 do 15-tej z wyjątkiem świąt. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowanie zaplecza socjalnego dla zatrudnionego 
pracownika spełniającego wymagania BHP i ppoż., uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów 
w tym punkcie oraz obowiązek zawarcia umów z dostawcami niezbędnych mediów. 
 
6) W ramach działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy zbierać 
następujące odpady: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury kod 20 01 01, 20 01 10, 20 01 
11, 15 01 01, szkło i opakowania ze szkła kod 20 01 02, 15 01 07, metal, opakowania z metali kod 
20 01 40, 15 01 04, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych kod 20 01 39, 15 01 
02, odpady biodegradowalne kod 20 02 01, opakowania wielomateriałowe kod 15 01 05, sprzęt 
elektryczny i elektroniczny kod: 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36, odpady wielkogabarytowe kod: 20 
03 07, odpady rozbiórkowe i budowlane kod: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 
szkło okienne kod: 17 02 02, świetlówki kod: 20 01 21, opony kod: 16 01 03, zużyte oleje, farby, 
rozpuszczalniki, akumulatory, baterie kod: 20 01 33, 20 01 34, zużyte opony kod: 
16 01 03, popiół kod:20 01 99, przeterminowane leki kod: 20 01 31, 20 01 32.  
 
7) Wykonawca prowadząc punkt PSZOK wymieniony w pkt. 5 i 6 jest zobowiązany do transportu 
zebranych tam odpadów do Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Stalowej Woli.  
 
8) Celem oszacowania przez Wykonawcę masy odpadów, będących przedmiotem zamówienia                      
w załącznikach zostały przedstawione sprawozdanie za rok 2018 i zestawienia ilości odpadów 
zebranych w 2019r.i 6 miesięcy w 2020 r. oraz wykaz nieruchomości z podziałem na poszczególne 
miejscowości i ulice. 
 
9) Przed rozpoczęciem wykonywania usługi wykonawca sporządzi harmonogram wywozu 
odpadów z terenu Gminy Pysznica, zgodny z uchwalonym Regulaminem utrzymania porządku                  
i czystości na terenie Gminy Pysznica, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego należy 
dostarczyć w formie ulotki właścicielom nieruchomości. Opracowany harmonogram musi być 
bezwzględnie przestrzegany.  
 
10) Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu, 
który musi być w dyspozycji Wykonawcy.  
 
11) Wykonawca w ramach oferowanej ceny dostarczy właścicielom nieruchomości pojemnik na 
odpady komunalne i worki na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny. Pojemnik i worki 
powinny mieć logo wykonawcy i powinny być w kolorach określonych w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica.  
 
12) W przypadku występowania nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy 
Pysznica nie ujętych w wykazie dostarczonym do SIWZ, wykonawca wykona usługę wywozu 
odpadów w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.  
 
13) Wymagana częstotliwość wywozu odpadów z obszarów zabudowy zagrodowej  
i jednorodzinnej:  
1) odbieranie odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 
będzie prowadzone z częstotliwością, co 3 tygodnie (cały rok); 
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2) odbieranie odpadów pozostałych (zmieszanych) od właścicieli nieruchomości będzie   
prowadzone z częstotliwością co 3 tygodnie; 
3) odbieranie odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal, 
tekstylia, szkło (białe i kolorowe), - selektywnie zebrane frakcje mogące zawierać następujące 
odpady, które ze względu na zanieczyszczenia nie spełniają kryteriów surowców wtórnych: papier 
i tektura, odzież, tekstylia, drewno nie zawierające substancji niebezpiecznych, tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe prowadzone, odpady ulegające biodegradacji, popiół,. będzie z 
częstotliwością, co 3 tygodnie, 
4) odbiór odpadów: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów 
wielkogabarytowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon, przeterminowanych leków, 
odpadów niebezpiecznych takich jak: farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, pozostałości po 
środkach ochrony roślin oraz przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych 
środkach, lampy rtęciowe, będzie miał miejsce w dwa razy w roku w czasie organizowanych 
zbiórek; 
5) opróżnianie koszy ulicznych z częstotliwością co trzy tygodnie lub w miarę potrzeby na 
zgłoszenie zarządcy. 
 
14) Wymagania stawiane workom i pojemnikom do selektywnej zbiórki odpadów:  
1) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z tektury - worek niebieski  oznaczony 
napisem „Papier”; 
2) odpady ze szkła ( białe i kolorowe), w tym odpady opakowaniowe ze szkła – worek zielony 
oznaczony napisem „Szkło”; 
3)  odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym 
odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady wielomateriałowe – worek żółty 
oznaczony napisem „metale i tworzywa sztuczne”; 
4) ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów– worek brązowy 
oznaczonym napisem „Bio”; 
5) odpady komunalne zmieszane – pojemnik lub worek czarny; 
6) zimne popioły – worek szary. 
15) Worki powinny spełniać niżej wymienione wymagania:  

1) materiał - folia polietylenowa,  
2) pojemność - od 80 do 120 l,  
3) grubość - min. 60 mikronów  
4) nadruk - oznaczenie rodzaju odpadów i nazwa przedsiębiorcy.  

16) Ilość worków do selektywnej zbiórki, które musi zapewnić Wykonawca:  
 - niebieski, żółty, zielony, brązowy, czarny, szary - po jednym na nieruchomość, następne po 

odebraniu pełnego worka,  
 
17) Wykonawca musi dysponować samochodami wymaganymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  
 
18) Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  
„Regulaminem utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Pysznica” oraz na ustalonych 
niniejszą Umową warunkach i zgodnie z warunkami i wymogami określonymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  
19) W okresie realizacji niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia 
nałożonych na Zamawiającego poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami zebranych selektywnie odpadów.  
20) Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, nałożonych na Zamawiającego.  
W przypadku nieosiągnięcia poziomów, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu nałożone na niego kary za nieosiągnięcie tych poziomów. Określony obowiązek 
zwrotu Zamawiającemu nałożonych na niego kar z tytułu określonego w ust. l i 2, obciąża 
Wykonawcę również w przypadku, gdy kary te zostaną nałożone na Zamawiającego po 
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zakończeniu przez Wykonawcę realizacji niniejszej urnowy, a dotyczyć będą okresu realizacji 
przez Wykonawcą niniejszej umowy. 
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
 

 Informacje dodatkowe: 
 

1) Łączna liczba mieszkańców gminy Pysznica na dzień 30.06.2020 r. wynosi: 11 251 osób  
 ( dane USC w Pysznicy). 
2) Liczba mieszkańców według deklaracji na dzień 30.06.2020 r. wynosi 8 704 (Wykaz 
gospodarstw i mieszkańców według deklaracji na dzień 30.06.2020 r. stanowi załącznik nr 2.) 
3) Liczba nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy Pysznica według deklaracji 
na dzień 30.06.2020r wynosi 3351( w 2019r. było 3288) nieruchomości zamieszkałych przez 
mieszkańców, które są objęte przedmiotem zamówienia (Wykaz gospodarstw i mieszkańców 
według deklaracji na dzień 30.06.2020r. stanowi załącznik nr 2.). 

 
Do analizy dla wykonawców: 

W celu łatwiejszej kalkulacji ceny przez wykonawców Zamawiający przedstawia w tabeli poniżej 
rodzaje i ilości odpadów zebrane w 2019 roku i przez 6 miesięcy w roku 2020 na terenie gminy 
Pysznica ( łącznie z odpadami z PSZOK). 
Dodatkowo informujemy, że dotychczas systemem wywozu odpadów objętych jest 3351 
nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy Pysznica.  
 

 
Tabela obrazująca ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Pysznica 
 w roku 2019 i 6 miesięcy 2020 roku  
 

kod 
odpadu 

ilość odpadów 
 w 2019 roku 

ilość odpadów w okresie  6 miesięcy 
2020 roku 

20 03 01 1366,720 549,400 
15 01 01 35,780 23,800 
15 01 02 246,940 112,240 
15 01 06 18,700 0,000 
15 01 07 217,000 100,060 
16 01 03 11,940 18,500 
20 03 07 108,700 92,140 
20 01 36 5,800 6,440 
20 01 02 4,120 1,280 
20 01 99 ex 1,660 0,000 
20 02 01 18,500 36,680 
20 01 34 0,020 0,000 
17 01 07 20,640 6,620 
20 02 03 2,880 0,000 
20 03 99 16,900 46,400 
20 01 32 0,142 0,038 
20 01 23* 1,820 5,440 
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20 01 35* 3,840 0,640 
20 01 27 0,230 0,000 
19 12 12 0,000 0,000 
suma: 2082,332 999,678 
 
 

Przed rozpoczęciem wykonywania usługi wykonawca sporządzi harmonogram wywozu odpadów  
z terenu Gminy Pysznica, zgodny z uchwalonym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Pysznica, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego należy dostarczyć w formie 
ulotki właścicielom nieruchomości. Opracowany harmonogram musi być bezwzględnie 
przestrzegany.  

 
8. Zagospodarowanie i odbieranie odpadów powinno być prowadzone zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawnymi, w szczególności z: 
 -  Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców  
                 oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej(Dz.U. 2018 poz. 650) 

-   Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 ze zmianami),  
-   Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 

1579),  
-   Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019r poz. 1396), 
-   Ustawą z dnia 11 września 2011 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 

2019 poz. 1895),  
-   Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r., poz.521), 
-   Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
(Dz.U. z 2013. poz. 122)   

-    Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009 r., nr 104 poz. 
868),  

-   Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie Prawa przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące 
działalności gospodarczej (Dz. U. 2018 r., poz. 650),  

-  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudzień 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1923),  

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

-  Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U z 2019 r. poz. 1403), 

-  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U.                 
z 2017 r., poz. 2412), 

-    Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
(Dz.U.2019r. poz. 542), 

-   Uchwałą Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. 
w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, 
- Uchwała Rady Gminy Pysznica nr XXXVIII/233/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku  
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów , 
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- Uchwała Rady Gminy Pysznica nr XXXVIII/232/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku  
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Pysznica” , 
- Uchwała Rady Gminy nr XX/115/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Pysznica ( 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia: 17 czerwca 
2016 roku poz. 1926) 
- Uchwała Rady Gminy nr XXXVIII/230/2014 z dnia: 5 lutego 2014 roku w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 27 
lutego poz. 807), 
- Uchwała Rady Gminy nr XX/116/2016 z dnia: 30 maja 2016 roku w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Pysznica (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z dnia: 17 czerwca 2016 roku poz. 1927), 

 

     Akty prawa miejscowego zamieszczono w Załączniku nr 4 do SIWZ. 
 
9.  Informacje dodatkowe  
 

a) Wykonawca usług może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
b) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  
c) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca 

podał – o ile będą już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego                    
o wszelkich zmianach danych, o których wyżej mowa, w trakcie realizacji zamówienia,                            
a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację usług.  

d) Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana 
albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

e) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje                  
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, lub oświadczenia i dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

        Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

        Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                    
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.  

f) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę                           
w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy wszystkich osób wykonujących czynności 
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

g) Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć                 
w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców 
do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności jak wyżej.  
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10.  Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia znajduje się w przedziale 30 000 do 209 000 
euro, czyli jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 Pzp. 

 
 

5. TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 
 
Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.  
   
 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

6.1.1. nie podlegają wykluczeniu;  
6.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.  

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące:  
6.2.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.  
  

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
posiada:  

a) wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonej dla Gminy Pysznica,                      
w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 9b-9c ustawy 
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
2018 poz. 1454) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; 
b) aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 
233  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992                   
z późn. zmianami) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 
W przypadku, gdy Wykonawca na podstawie art. 32  ustawy o odpadach z dnia              
14 grudnia 2012 r. zwolniony jest z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport 
odpadów, wymagane jest zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów,              
o którym mowa w art. 26 tej ustawy, lub posiadają wpis do rejestru, o którym mowa                      
w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 
c) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny                                
i elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym lub elektronicznym (Dz.U. 2018 poz. 1466) lub jest wpisany do 
rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 
2018 poz. 992   z późn. zmianami). 

  

6.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej  
  

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku            
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału                                   
w postępowaniu.  

  

6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej  
 

Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca 
ubiegający się o udzielenie zamówienia:  
6.2.3.1. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,                  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, 
wykonał lub wykonuje usługi odbierania odpadów komunalnych 
z nieruchomości o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych co 
najmniej 500 Mg oraz przedłoży dokumenty potwierdzające, że usługa ta 
została wykonana lub jest wykonywana należycie. 

6.2.3.2. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji 
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zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym tj.: 
a) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania 
zmieszanych odpadów komunalnych, które spełniają 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. z 2013 r. poz. 122); 
b) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania 
określone  w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
c) co najmniej 1 samochód typu hakowiec do obsługi kontenerów; 
d) bazą magazynowo – transportową usytuowaną w gminie Pysznica lub                        
w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Pysznica, 
usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny, wyposażaną                      
w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed 
emisją zanieczyszczeń do gruntu, wyposażaną w miejsce do magazynowania 
selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, 
zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone 
przed działaniem czynników atmosferycznych, wyposażaną w legalizowaną 
samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje 
magazynowanie odpadów, wyposażoną w urządzenia lub systemy 
zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, 
wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające 
liczbie zatrudnionych osób, na terenie której znajduje się punkt konserwacji                     
i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów - zgodnie                               
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). 
 

                    
 

7. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW  
 

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w 
stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 ustawy Pzp.  

7.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy 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 likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2017 poz. 2344                
z późniejszymi zmianami) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, 
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sadu, 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 2015 r. 
poz. 233, z późniejszymi zmianami).  

7.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.  
7.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 

oraz 16-20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 7.2. 
SIWZ, 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 
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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.  

7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając 
wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające 
dowody przedstawione na podstawie pkt 7.4. SIWZ.  

7.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia.  

    
 
8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
  

8.1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa 
w art. 24 ust. 1  ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą 
oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.  

8.2. W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z 
ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.  

8.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23  Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   

8.4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 
dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do 
wykluczenia Wykonawcy z postępowania:  

8.4.1. 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 Pzp;  

8.4.2. 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;  

8.4.3. 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie                              
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
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odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

8.5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie dokumentów 
potwierdzających spełnienie na dzień składania ofert następujących warunków 
udziału w postępowaniu:  

8.5.1.1. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności   
       lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,                     
       w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje, tj.: 

a) zaświadczenie o wpisie do Rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych na podstawie art. 9b-9c ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U.2018 poz. 
1454), w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, prowadzonego 
przez Wójta Gminy Pysznica; 

b) aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych, o którym mowa                   
w art. 233  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992                   
z późn. zmianami) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.  
W przypadku, gdy Wykonawca na podstawie ustawy o odpadach                   
(Dz.U. 2018 poz. 992 z późn. zmianami) zwolniony jest  z obowiązku 
uzyskania zezwolenia na transport odpadów, wymagane jest zezwolenie na 
odzysk i unieszkodliwianie odpadów, o którym mowa w art. 26 tej ustawy, lub 
posiadają wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach; 

c) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym lub elektronicznym (Dz.U. 2018 poz. 1466 z późn. 
zmianami) lub wpisu do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992 z późn. zmianami). 

8.5.2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech 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, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
(wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ);  

8.5.3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją                            
o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór stanowi załącznik nr 10 do 
SIWZ); 

8.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.    

8.7. 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. Z zobowiązania 
potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie 
i jednoznacznie wynikać w szczególności:  
 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,  przy   
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                  wykonywaniu zamówienia;  
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;  
 czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu 
trzeciego w zakresie zdolności technicznej i zawodowej – Zamawiający 
wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, stosownego zobowiązania.   

8.8. Na wezwanie zamawiającego wykonawca, który polega na zdolnościach lub 
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, 
zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w pkt. 6.   

8.9. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 
ustawy Pzp.  

8.10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji 
których te zdolności są wymagane.   

8.11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 8.6., nie potwierdzają spełnienia 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 
tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w 
terminie określonym przez Zamawiającego:   

8.11.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub   
8.11.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną,   

8.12. 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 zamieszcza informacje o tych podmiotach w składanych przez 
siebie oświadczeniach – Załączniki nr 7 i 8 do SIWZ.  

8.13. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie – Załącznik 
nr 8 do SIWZ – dotyczące podwykonawców.   

8.14. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 7 i 8 do SIWZ składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.   

8.15. Wszelkie Oświadczenia (w tym Wykazy), o których mowa w niniejszej 
specyfikacji 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. 
Pozostałe dokumenty dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, inne niż oświadczenia, składane 
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  
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8.16. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

8.17. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.4. 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:   
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  
 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,  

8.18. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.17.a) powinny być wystawione nie 
wcześniej niż    6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast w 
pkt 8.17.b) nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert.  

8.19. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt 8.17., zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że 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.   

8.20. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 
Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 
odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

8.21. 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.   

8.22. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, 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 (Dz.U. 2017 poz. 570 
z późn. zmianami).   

 
9.     OFERTA WSPÓLNA 

 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.  
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Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego 
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  

 
 

10.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
  

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 PLN 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych).  

 

2. Wadium należy wnieść przed upływem ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia                    
7 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00. 

 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  
a) pieniądzu (tylko przelewem z konta Wykonawcy na konto Zamawiającego);  
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. 
2018 poz. 110 z późniejszymi zmianami).  

 

4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać nazwę postępowania (wraz z nadanym mu 
oznaczeniem referencyjnym), a w przypadku wniesienia wadium w postaci wpłaty pieniężnej 
(przelew) dodatkowo wskazać nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu 
wadium.  

5. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na wskazany 
niżej rachunek bankowy Zamawiającego, który założony jest w Banku Spółdzielczym 
Tarnobrzeg Oddział Nisko.  

     Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacać wadium: 36 9434 1025 2006 1695 1311 
0002, z zaznaczeniem: wadium – przetarg nieograniczony nr RI.II.271.11.2020.      

     Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą,                   
a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający. Poręczenia lub gwarancje muszą 
zawierać w swojej treści zobowiązania gwaranta/poręczyciela do nieodwołalnej                                   
i bezwarunkowej, na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wypłaty Zamawiającemu 
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

 

6. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania 
rachunku Zamawiającego, natomiast przez skuteczne złożenie wadium w innej formie niż 
pieniężna należy rozumieć złożenie w formie w oryginału odpowiednich dokumentów                        
w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Pysznicy ul. Wolności 322, I piętro pok. 
nr 24 (sekretariat ), do dnia 7 sierpnia 2020 roku do godz. 12:00.  

7.  Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.  

8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium, zostanie 
przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.  

 

9. Zamawiający zwraca 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.  

 

10.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.  
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12.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

 

13. Wykonawca utraci wadium (w przypadku wpłaty pieniężnej wraz z odsetkami) na rzecz    
      Zamawiającego, w przypadku gdy jego oferta zostanie wybrana, a:  

      a) Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;  
      b) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
      c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn  
          leżących po stronie Wykonawcy.  

 

14.  Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacji określonej w przepisie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 
 
 

 

11.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
  

1.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
2. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę przygotowaną 

według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
3.  Oferta musi być sporządzona: w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą                           

i czytelną techniką z zachowaniem formy pisemnej.  
4.  Oferta musi zawierać:  
     4.1.  formularz ofertowy,  
     4.2.  wszystkie dokumenty, oświadczenia wymienione w rozdziale 11,  
     4.3. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w złożonej ofercie części zamówienia, której   
            wykonanie powierzy podwykonawcom.  
5. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez  
     zamawiającego wzorami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz  
     dane w nich zawarte.  
6. Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)  
     zaadresowanym i opisanym jak niżej w rozdziale 18.    
7.  Podpisy.  
     7.1. Formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę 

(również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane przez:  
     a) osobę(y) upoważnioną(e)do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy  

    określoną w dokumencie właściwym dla firmy,  
     b) osobę/osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo.  
     c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta  

     musi być podpisana przez pełnomocnika. 
     7.2. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub własnoręczny  

        czytelny podpis.   
8.  Pełnomocnictwo:  

8.1. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać  
        zakres upełnomocnienia,  
8.2.  Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie.  
8.3. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do 
poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz                        
z ofertą.   

9.   Forma dokumentów i oświadczeń.  
9.1.   Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę.  
9.2.  Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale.  



 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr RI.II.271.11.2020 

 

17

9.3.  Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem.  
9.4.  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.  
9.5.  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości.  
9.6.  Za potwierdzenie za zgodność z oryginałem zamawiający uważa złożenie na kopii 
dokumentu zapisu „za zgodność z oryginałem” i czytelnego własnoręcznego podpisu lub 
podpisu wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.  
9.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez Wykonawcę.   

10.  Tajemnica przedsiębiorstwa:  
10.1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.  
10.2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem                             
o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.  
10.3 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w art. 86 ust. 4.  
10.4 Jeżeli oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (t.j. Dz. U.                       
z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), muszą być oznaczone klauzulą NIE 
UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty 
(ostatnie strony w ofercie lub osobno).   

11. Zaleca się, aby:  
11.1.  Poprawki i skreślenia w ofercie były naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę.  
11.2. Każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana                                   
i ponumerowana kolejnymi numerami.  
11.3.  Kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty).   

12.  Zmiana / wycofanie oferty: Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, 
zmienić lub wycofać ofertę.   
13.  Zwrot oferty bez otwierania Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona 
po terminie.   

 
 

 
 

12.   WYJAŚNIANIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ  
  

1. Wyjaśnianie treści SIWZ.  
     Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

2. Zmiany w treści SIWZ  
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     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: www.pysznica.bip.gmina.pl 

 
 

13.    ZEBRANIE WYKONAWCÓW  
  

              Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.  
 
 
 

14.     OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ  
           PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

 
1.  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach proceduralnych (formalno-

prawnych) jest Łukasz Mizera  –  fax: +48 15 841 00 17, tel. 15 841 01 12 

              2.   Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych                             
       z przedmiotem zamówienia:                                                                                                                                                  

•   Małgorzata Wieteska  –  fax: +48 15 841 00 17,  tel. 15 841 01 32 
3.  W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje   
     Zamawiający i Wykonawcy przekazują:  

3.1.   pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami.  
         Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:   
         Gmina Pysznica, 37-403 Pysznica ul. Wolności 322, 
3.2.   faksem - numer 15 841 00 17,  
3.3.   pocztą elektroniczną - adres poczty elektronicznej ug@pysznica.pl lub  
         inwestycje@pysznica.pl  

3. Zamawiający żąda aby przekazywane przez Wykonawcę oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem i pocztą elektroniczną były również niezwłocznego dostarczone w wersji 
pisemnej.  

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu, poczty 
elektronicznej – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

5. W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo 
takiego żądania) Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana do 
Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu faksu lub komunikatu poczty 
elektronicznej o dostarczeniu informacji.  

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w wersji papierowej udostępniana jest bezpłatnie, 
podobnie jak wersja elektroniczna, która opublikowana jest na stronie:  

     www.pysznica.bip.gmina.pl 

 
 

 

15.   MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT  
  

1.  Miejsce oraz termin składania ofert:  
       

     Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.:  
Urząd Gminy w Pysznicy, kod pocztowy 37-403, ul. Wolności 322, I piętro pok. nr 24 
(sekretariat ) lub osobiście albo za pośrednictwem posłańca, firmy kurierskiej lub operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2017 
poz. 1481) – w zamkniętej kopercie oznaczonej:  

„Oferta dotyczy zamówienia pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z 
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica 
w roku 2020” 

                                 -  znak sprawy: RI.II.271.11.2020 
                         -  nie otwierać do dnia 07.08.2020 roku, godz. 12:15”. 
 

             Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.  
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       2.   Termin złożenia ofert upływa dnia:  07 sierpnia 2020 roku godz. 12:00.  

        Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia)                          
i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. 

3.   Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie Zamawiającemu   
      oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem wyżej wskazanego terminu.   
      Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.  

 
 
 

16. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY  
  

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.        
Wykonawca może wprowadzić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie 
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu 
składania ofert.  

2. Zmiana złożonej oferty.  
     Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 

zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) 
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia 
kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem 
„zmiana nr ..”.  

3. Wycofanie złożonej oferty.  
     Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 

przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie należy złożyć                          
w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę 
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”  

  
 
 
 
 

17. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT  
 

 

1.   Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu:  07 sierpnia 2020 roku o godz. 12:15, 

 

       w Urzędzie Gminy w Pysznicy, kod pocztowy 37-403, ul. Wolności 322, pok. nr 6  
      (sala konferencyjna - parter). 

2.  W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, 
Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 

 

18. TRYB OTWARCIA OFERT  
  

1.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

2.  W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, 
których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez 
otwierania.  

3.   Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.  

4.   W trakcie otwarcia kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:  
- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,  
- informacje dotyczące ceny i innych kryteriów.  

        Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.  
 
19. ZWROT OFERT BEZ OTWIERANIA  
  
Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.  
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20. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ  
 
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 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. 
 
 
 
21. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

  
1.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym             

w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2017.459 t.j.)  
2.   Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu – za jeden miesiąc odbioru odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pysznica, zgodnie z 
formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 5 niniejszej SIWZ z uwzględnieniem 
wszystkich kosztów i opłat związanych z przedmiotem zamówienia opisanego  w niniejszej 
specyfikacji, jak również w specyfikacji nie ujęte, a bez których nie można wykonać 
zamówienia i także podatku od towarów i usług. 

3.   Wykonawcy są zobowiązani do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 
warunkami wykonania i wszelkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.  

4.    Podana cena jest ceną obowiązującą w całym okresie obowiązywania umowy i nie będzie ona 
podlegała waloryzacji. 

5.   Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) i w tej walucie będą prowadzone 
rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

6.     Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
7.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie  z obowiązującymi przepisami. 

 
 

22. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

  
1.  Kryteria wyboru oferty i jego znaczenie:  
 

1.1. Kryteria oceny ofert oparte będą na systemie punktowym.  

1.2. W niniejszym postępowaniu oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: 

                  1/  Kryterium ceny oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 60 %  
                  2/  Kryterium zatrudnienie – 20 %  
                  3/  Kryterium termin płatności – 20 % 
 

 

L.p. Nazwa 
kryterium 

 

Opis 
 

Waga 
 

Wzór 

 
1. 

 
Cena 
oferty 
 

 
Cena oferty 
( z podatkiem VAT) 
 

 
60% 

 

 Lc = Comin / Cobad x Kp x Wc  

 
(z dokładnością do 2 miejsc po 
przecinku) 
gdzie: 
Comin – najniższa cena brutto oferowana  
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Cobad – cena brutto oferty badanej 
Kp   –   współczynnik proporcjonalności 
            równy 100 
 
Wc   –  waga (znaczenie) kryterium ceny,  
            równa 60 % 
 

 
2. 

 
Zatrudnie
-nie  

 

Wielkość miesięcznego 
zatrudnienia  
u Wykonawcy usług.  
 
 
 

Dane z okresu ostatnich  
3 miesięcy. 
W celu potwierdzenia 
zatrudnienia wymaga się 
załączenia do oferty 
raportów ZUS tj. DRA, 
RCA. 

 

 
20% 

 

Punkty za kryterium:  
Wykonawca, który przedłoży w ofercie 
aktualne zatrudnienie na podstawie 
umowy o pracę w ilości: 
 
 

- do 10 osób otrzymuje 5,00  pkt,  
- od 11 do 15 osób otrzymuje 10,00  pkt,  
- od 15 do 20 osób otrzymuje 15,00  pkt, 
- powyżej 20 osób otrzymuje 20,00 pkt. 
 
 

 
3. 

 
Termin 
płatności 

 
Termin płatności licząc 
od dnia otrzymania 
faktury przez 
Zamawiającego 

 
 

 
20% 

 

Punkty za kryterium: termin płatności 
licząc od dnia otrzymania faktury przez 
Zamawiającego zostaną przyznane 
Wykonawcy w okresach i ilości: 
- do   7 dni otrzymuje   5,00 pkt, 
- do 14 dni otrzymuje 10,00 pkt, 
- do 21 dni otrzymuje 15,00 pkt, 
- do 30 dni otrzymuje 20,00 pkt. 
 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta okaże się ofertą 
najkorzystniejszą spośród nie odrzuconych, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, 
przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych 
kryteriów opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i sporządzoną zgodnie                
z unormowaniami ustaw i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
  
23.  WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT I POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK  

  
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego zdania, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  
Zamawiający poprawia w ofercie:  

- oczywiste omyłki pisarskie,  
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona.  
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24.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO  
        WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA  
        PUBLICZNEGO  
  
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym 
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz została wybrana jako najkorzystniejsza z punktu widzenia 
kryteriów przyjętych w przetargu. 

        2.  Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców 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) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do 
kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 
5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 
7) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 
zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, 
Zamawiający uznał za niewystarczające. 

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w swiz § 14 ust. 2 pkt 1) i 5) – 7), na 
stronie internetowej www.pysznica.bip.gmina.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym                
w swojej siedzibie. 

4. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w terminach 
określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.  

       5.  W przypadku Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego:  
a) konsorcjum, którego oferta została wybrana, może zostać zobowiązane do przedłożenia 

Zamawiającemu umowy regulującej wspólną działalność jego członków – wybór formy 
zastrzega się dla Zamawiającego;  

b) spółka cywilna, której oferta została wybrana, może zostać zobowiązana do przedłożenia 
Zamawiającemu umowy spółki cywilnej – wybór formy zastrzega się dla Zamawiającego. 

6. 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 Pzp.  

7. Przed zawarciem umowy, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające uprawnienia osób (zgodne  
z obowiązującym prawem), które będą pełniły funkcje kierownika robót. 

     Nie przedłożenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie będzie oznaczało uchylanie się 
Wykonawcy od podpisania umowy.  

 
25.   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
  
 

1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy 
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej 
brutto w:  
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a.  pieniądzu;  
     b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-   
           kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

c.  gwarancjach bankowych;  
d.  gwarancjach ubezpieczeniowych;  
e.  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  
     ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

2.    Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:  
a)  w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

- kredytowej;  
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;  
c)  przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach                           

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.  
3.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, w tym z tytułu przewidzianych w umowie kar umownych. 

4.   Zamawiający zwraca zabezpieczenie z terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.  

5.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy zgodnie                    
z art. 151 ustawy Pzp. 

6.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego - konto nr:  36 9434 1025 2006 1695 1311 
0002.  

 

 
 

26.   UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA  
  

         Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli:  
1.    nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  
2.    cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,  

3.   w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp (złożenia ofert dodatkowych), 
zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,  

4.   wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć,  

5.   postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

  
 

27.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ ZMIANY 
POSTANOWIEŃ W UMOWIE  

 
 

1.   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  
      w sprawie zamówienia publicznego zawarte są w projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.  

2.    Zapisy zmian postanowień w umowie:    
 

1/ Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na   
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.2. 
2/  Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy. 

          1) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 umowy w przypadku  
              ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT),  
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     2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży  w interesie 
Zamawiającego, 
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie usługi w określonym 
pierwotnie terminie,  

3/  Zmiany umowy przewidziane w ust. 2. dopuszczalne są na następujących warunkach: 
1) ad pkt 1) - od wejścia w życie zmienionej stawki podatku od towarów  i usług 

(VAT) i w zakresie zmiany tej stawki, 
2) ad pkt 2): 

- lit. a) – w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, 
- lit.b) – o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania. 

4/ Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie 
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 

 
 

28.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY   
        W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
  

1. Środki ochrony prawnej przysługują 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.  

2. W przedmiotowym postępowaniu, odwołanie przysługuje wobec czynności:  
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;   
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;   
3) odrzucenia oferty odwołującego;   
4) opisu przedmiotu zamówienia;   
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

3. 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.  

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.   

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: 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.  

7. Odwołanie  wobec  treści   ogłoszenia   o   zamówieniu, a  także   wobec   postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie 
internetowej.  

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.   
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9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w 
ustawie dla tej czynności.   

10. Na czynności, o których mowa w ust. 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 
ust. 2.  
 

 29.   INFORMACJE OGÓLNE  
 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
Zamówienie nie jest podzielone na części – w związku z tym oferta musi obejmować całość  
przedmiotu zamówienia. 

 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa                   
w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 

4. Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych.  
 

5. Zamawiający dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną -  adresy:      
strona elektroniczna Zamawiającego: www.pysznica.bip.gmina.pl,  
e-mail: inwestycje@pysznica.pl 

 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych – rozliczenia między  
Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN).  

 

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie jest przewidziany wybór 
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a do 
art. 91c ustawy Pzp. Nie przewiduje się zastosowania dialogu technicznego ani ustanowienia 
dynamicznego systemu zakupów. 

 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 

9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i ust. 4 ustawy.  
 

10. Zamawiający nie przewiduje osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia, o których mowa w art. 36a ust.2 ustawy Pzp.   
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.  
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom. 
 

11. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia standardów jakościowych, o których mowa               
w art. 91 ust. 2a. 
 

12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia wymogów lub możliwość złożenia ofert                  
w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty,             
w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2. 
 

13. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 
Wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby 
niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

14. Zamawiający nie udzieli zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia, o których 
mowa w art. 151a ustawy Pzp.  
 

15. Sprawy nieuregulowane niniejszą siwz  reguluje ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej 
podstawie.  

 
 

 




