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I.      NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, PODSTAWOWE INFORMACJE  

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  
Adres poczty elektronicznej: ug@pysznica.pl  
Adres skrzynki ePUAP URZĘDU GMINY PYSZNICA:  /y53uupl33e/skrytka  
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 od 9:00-17:00.  

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone 
jest znakiem: RI.II.271.2.2021.  

4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu   
30.11.2021 r. pod numerem: 2021/BZP 00292856/01 

II.  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez 
przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) [zwanej dalej także „ustawą Pzp”].   

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w 
art. 3 ustawy Pzp.   

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 
ustawy Pzp.  

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości i nie wymaga złożenia oferty wariantowej, o której mowa w 
art. 92 ustawy Pzp.  

6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości i nie wymaga dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.   

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp.  

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.  

9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.   

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

12. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia będą prowadzone w złotych 
polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

13. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa 
w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.  
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14. Zamawiający przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 255 ustawy Pzp.  

  

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:  

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy  
z terenu Gminy Pysznica w roku 2022. 

2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
90500000-2 –usługi związane z odpadami komunalnymi 
90511000-2 –usługi wywozu odpadów 
90511300-5 –usługi zbierania śmieci 
90512000-9 –usługi transportu odpadów 
90513100-7 –usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
90533000-2 –usługi gospodarki odpadami  
  

3. Opis przedmiotu zamówienia:  

Zamówienie pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2022” obejmuje:  
 
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 
przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 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 NR GO-I.031.9.2020 zawartym w dniu 20 sierpnia 2020 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 kart przekazania i 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, 
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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:  
1) papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, kod 20 01 01, 15 01 01, 
2) szkło, opakowania ze szkła, kod 20 01 02,15 01 07, 
3) metale, opakowania z metalu, kod 20 01 40, 15 01 04  
4) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych kod 20 01 39, 15 01 02  
5) opakowania wielomateriałowe, kod 15 01 05 
6) bioodpady, kod 20 01 08, 20 02 01, 20 01 99 ex 
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, kod 20 03 07 
8) popiół z palenisk domowych, kod 20 03 99 

 
3. Wykaz nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica stanowi załącznik 
nr 2 do SWZ. 
Dane przedstawione w załączniku nr 2 do SWZ 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. 
  
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 SWZ.   
 
5. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w m. Pysznica 
przy ul. Komunalnej 2, zwanym dalej PSZOK. Istniejący PSZOK zostanie udostępniony Wykonawcy. 
Na Wykonawcy ciąży obowiązek wyposażenia punktu PSZOK w pojemniki na wszystkie dostarczane 
przez mieszkańców selektywnie zebrane i dostarczone odpady wymienione w ust. 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 7 do 15-tej z wyjątkiem świąt. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowanie zaplecza socjalnego dla zatrudnionych 
pracowników 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 frakcje odpadów: 

1) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury; 
2) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych; 
3) szkło, opakowania ze szkła; 
4) metale, opakowania z metali; 
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 
6) bioodpady; 
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
8) przeterminowane leki i chemikalia; 
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

10) odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych; 
11) zużyte baterie i akumulatory; 
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;  
13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;  
14) zużyte opony - roczny limit dla nieruchomości 4 sztuki; 
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15) odzież i tekstylia; 
16) popiół z palenisk domowych. 

7. Wykonawca prowadząc punkt PSZOK wymieniony w ust. 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 2020 i zestawienia ilości odpadów zebranych 
w okresie 10 miesięcy w 2021r. 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. Wymagana częstotliwość wywozu odpadów z obszarów zabudowy zagrodowej  
i jednorodzinnej:  

1) odpady komunalne zmieszane, będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej 
miejscowości z częstotliwością, nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie; 

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny (papier i tektura, metale, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło), wg harmonogramu ustalonego dla danej 
miejscowości z częstotliwością, nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie; 

3)  meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych będą 
odbierane z częstotliwością, nie rzadziej niż raz w roku, zgodnie z harmonogramem; 

4) bioodpady będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości  
z częstotliwością, nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie; 

5) popiół (zimny) zbierany w workach nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie, w okresie od 
października do końca kwietnia, zgodnie z harmonogramem;  

6) opróżnianie koszy ulicznych z częstotliwością, nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie  
lub w miarę potrzeby na zgłoszenie. 

13. 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) bioodpady– worek brązowy oznaczonym napisem „Bio”; 
5) odpady komunalne zmieszane – pojemnik lub worek czarny; 
6) zimne popioły – worek szary. 
 

14. Worki powinny spełniać niżej wymienione wymagania:  
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1) materiał - folia polietylenowa,  
2) pojemność - 120 l,  
3) grubość - min. 60 mikronów  
4) nadruk - oznaczenie rodzaju odpadów i nazwa przedsiębiorcy.  

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

pełnego worka,  
16. Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli   
      nieruchomości. 

1) Wykonawca jest zobowiązany do odstawienia wszystkich zebranych odpadów komunalnych do 
Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, 
pełniącego funkcję Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 
2) Wykonawca zobowiązany będzie również do świadczenia usług na nieruchomościach nowo 
wybudowanych i oddanych do użytkowania w okresie realizacji zamówienia. 
3) Wykonawca musi dysponować samochodami wymaganymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
a w szczególności pojazdy muszą być wyposażone w moduły GPS umożliwiające śledzenie tras 
przejazdu i ich pracy. 
4) Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu, który musi 
być w dyspozycji Wykonawcy.  
5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania usługi  
w stosunku do osób trzecich (np. uszkodzenie ogrodzenia, chodników itp.). 
6) Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników zajmujących się wywozem 
odpadów z nieruchomości podczas trwania usługi w odzież ochronną z widocznym oznaczeniem nazwy 
firmy oraz identyfikatory. 
7) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości: 
a) w prowadzeniu niezgodnej z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Pysznica 
segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 
b) braku selektywnej zbiórki - w przypadku oświadczenia o selektywnym zbieraniu odpadów 
wynikającym z deklaracji właściciela nieruchomości.  
8) W każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pracownicy Wykonawcy zobligowani są do 
sporządzenia dokumentacji fotograficznej potwierdzającej fakt, że odpady gromadzone są  
w sposób niewłaściwy.  
9) Dokumentacja w sposób nie budzący wątpliwości musi pozwolić na przypisanie pojemników lub 
worków do konkretnej nieruchomości. Wykonawca przekazuje również dane pracownika, który 
stwierdził fakt niezgodnego z regulaminem postępowania z odpadami lub jego oświadczenie pisemne. 
10) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego zgłoszenia (faxem lub  
e-mailem) Zamawiającemu faktu niewykonania usługi odbioru odpadów komunalnych  
w wyznaczonym w harmonogramie terminie. 
11) Realizacja „reklamacji” (nieodebrania z nieruchomości worków lub nieopróżnienia pojemników, 
zgodnie z harmonogramem) – w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia (faxem lub e-mailem) 
od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić faksem lub e-mailem. 
12) 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.  
13) 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 zakończeniu przez 
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Wykonawcę realizacji niniejszej umowy, a dotyczyć będą okresu realizacji przez Wykonawcą niniejszej 
umowy. 

17. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska 
Do obowiązków Wykonawcy należy odbieranie odpadów z zapewnieniem utrzymania odpowiedniego 
stanu sanitarnego poprzez: 
 zapobieganie wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas ich odbioru, 
 w przypadku zanieczyszczenia terenu, powstałego w trakcie odbioru odpadów (tj. rozerwanie się 

worka, wysypanie odpadów z pojemnika) niezwłoczne uprzątnięcie terenu zanieczyszczonego 
odpadami komunalnymi, 

 zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypywaniem w trakcie transportu, 
 Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania odpadów selektywnie zebranych ze zmieszanymi odpadami 

komunalnymi. 
 Wykonawca zobowiązany jest: 
 zapewnić, aby pojazdy i urządzenia wykorzystywane przy odbiorze i odwozie odpadów komunalnych 

były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich 
magazynowania, przeładunku, a także transportu, 

 pojazdy i urządzenia były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie 
im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż 
raz na 2 tygodnie, 

 prowadzić dokumentację zawierającą informację o stosowanych środkach dezynfekujących oraz  
o częstotliwości wykonywanej dezynfekcji pojazdów i urządzeń – którą ma obowiązek przedstawić 
do kontroli na żądanie. 
 

18. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem. 
1) Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli jest obowiązany do sporządzania 
półrocznych sprawozdań. 
2) Sprawozdanie należy przekazać na obowiązującym druku Wójtowi Gminy Pysznica w ustawowym 
terminie. 
3) W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa wyżej, Wójt Gminy Pysznica 
może zobowiązać Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do 
okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów 
potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania. 
4) W przypadku gdy sprawozdanie będzie sporządzone nierzetelnie Wójt Gminy Pysznica wezwie 
Wykonawcę, który przekazał sprawozdanie do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni. 
5) Przedkładanie Zamawiającemu  kart przekazania odpadów z danego miesiąca. 
 

19. 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 Warunków 
Zamówienia (SWZ).  
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

 
Informacje dodatkowe: 

1) Łączna liczba mieszkańców gminy Pysznica na dzień 31.10.2021 r. wynosi: 11 351 osób  
      (dane USC w Pysznicy). 
2)  Liczba mieszkańców według deklaracji na dzień 31.10.2021 r. wynosi 9074 (Wykaz gospodarstw i 
mieszkańców według deklaracji na dzień 31.10.2021 r. stanowi załącznik nr 2). 
3)  Liczba nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy Pysznica według deklaracji na dzień 
31.10.2021r. wynosi 3183 nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców, które są objęte 
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przedmiotem zamówienia (Wykaz gospodarstw i mieszkańców według deklaracji na dzień 31.10.2021r. 
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 2020 roku i przez 10 miesięcy w roku 2021 na terenie gminy Pysznica ( łącznie 
z odpadami z PSZOK). 
Dodatkowo informujemy, że dotychczas systemem wywozu odpadów objętych jest 3183 nieruchomości 
zamieszkałych przez mieszkańców gminy Pysznica. 

 
Tabela obrazująca ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Pysznica w roku 2020  

i 10 miesięcy 2021 roku 
 

kod odpadu 
ilość odpadów 
 w 2020 roku 

ilość odpadów w okresie  
10 miesięcy 2021 roku 

20 03 01 1219,800 1032,040 

15 01 01 42,420 12,640 

15 01 02 254,660 226,080 

20 01 21 0,00 0,040 

15 01 07 226,940 182,00 

16 01 03 33,480 7,760 

20 03 07 172,920 101,460 

20 01 36 9,780 3,460 

20 01 02 1,280 6,980 

20 01 99 ex 45,400 44,520 

20 02 01 83,540 66,140 

20 01 34 0,00 0,00 

17 01 07 14,220 18,120 

20 02 03 0,00 0,00 

20 03 99 67,480 54,900 

20 01 32 0,066 0,039 

20 01 23* 6,020 0,00 

20 01 35* 5,520 6,660 

20 01 27 0,00 0,100 

20 01 10 0,00 0,860 

suma: 2183,526 1763,799 

 
 

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 zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi, w szczególności z: 
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1) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 ze zm.),  
2) Ustawą z dnia 13 września 1996 r. r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021, poz. 888 

ze zm.), 
3) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 r. poz. 1973 ze zm.), 
4) Ustawą z dnia 11 września 2011 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2020 poz. 

1893),  
5) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 r., poz.1850 ze zm.), 
6) 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)   
7) 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),  
8) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie Prawa przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności 

gospodarczej (Dz. U. 2018 r., poz. 650),  
9) Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 r., 

poz. 10),  
10) Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania 

poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U z 2021 r., poz. 
1530),  

11) 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), 

12) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2020r. 
poz. 1114), 

13) Uchwałą Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie 
wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, 

14) Uchwała Rady Gminy Pysznica nr XXV/166/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz Uchwała Rady Gminy Pysznica nr XXXVIII/255/2021 z dnia 24 listopada 
2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

15) Uchwała Rady Gminy Pysznica nr XXV/165/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku  
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica” 
oraz Uchwała Rady Gminy Pysznica nr XXXVIII/254/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku 
zmieniająca  uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Pysznica” 

16) 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) 
oraz Uchwała Rady Gminy nr XVI/102/2019 z dnia 20 grudnia 2019 zmieniająca uchwałę w 
sprawie terminu, częstotliwość i tryb uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Pysznica 
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2019 
roku poz. 6793).  

17) Uchwała Rady Gminy nr XXV/167/2020 z dnia: 18 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 18 listopada 2020 
poz. 4490), 

18) Uchwała Rady Gminy nr XXV/168/2020 z dnia: 18 listopada 2020 roku w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, warunków  
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu 
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dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji (opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia: 27 listopada 2020 roku poz. 4491), 
 

Akty prawa miejscowego zamieszczono w Załączniku nr 4 do SWZ. 
 
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 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.  

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

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

h) 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. 

i) 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.  

  

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. 

 
 
IV.  PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI    

1. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.  

2. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:   

Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do implementacji 
dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, 
instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. 
Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej 
dyrektywy UE. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na nadmierne 
trudności techniczne, nadmierne koszty (wykonywanie prac przez różnych wykonawców groziło 
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dublowaniem kosztów pośrednich wpływających na cenę np. transportu sprzętu w tym urządzeń, 
materiałów i zabezpieczenia prac po częściowym ich wykonaniu przez danego wykonawcę). Potrzeba 
skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia 
mogłaby poważnie zagrozić właściwemu i terminowemu wykonaniu zamówienia. Zamówienie 
obejmuje mały zakres robót i jest przedsięwzięciem o małym stopniu skomplikowania. Zgodnie  
z dokonaną analizą jest zamówieniem dostępnym dla małych i średnich przedsiębiorców. Podzielnie 
zamówienia groziłoby ograniczeniem konkurencji. Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy, 
Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, 
jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką 
uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu.  

  
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

  Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:   

Od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. 

  
VI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY  

I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO 
ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1.  Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  
z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 
https://pysznica.bip.gmina.pl/ w zakładce Zamówienia Publiczne oraz na platformie miniPortal: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/.  

  
VII. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ 
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal.  

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.  

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym 
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.  

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje 
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia 
i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych 
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń 
lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy 
i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza 
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). 
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.   
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8. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub znakiem referencyjnym nadanym sprawie przez 
Zamawiającego.  

9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zapytania 
można składać za pomocą środków wymienionych w ust. 1 oraz za pomocą poczty elektronicznej  
na adres email: ug@pysznica.pl powołując się w temacie wiadomości na numer postepowania 
RI.II.271.2.2021.  

10. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.   

11. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 10, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców  
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy 
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 10, zamawiający 
nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.  

12. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 11, nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  

13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże, bez ujawniania źródła zapytania, 
Wykonawcom oraz zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania.   

14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.   

15. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób 
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 2020 roku (Dz.U.2020.2452).  

16. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.  

  

VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:  
Małgorzata Wieteska –  tel: +48 15 841 01 32, 
Łukasz Mizera – tel. +48 15 841 01 12.  
  
IX.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki 
udziału w postępowaniu.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:   

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika  

to z odrębnych przepisów:   
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:  
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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. 2020 poz. 1439) 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. 2020 poz. 1893) lub jest wpisany do rejestru, o którym mowa  
    w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 797 z późn.  
                         zmianami). 

3) 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.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej : Wykonawca spełni warunek, jeżeli:  
a) 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, 

b) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia odpowiednim 
potencjałem technicznym tj.: 
1) 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); 
2) 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; 
3) co najmniej 1 samochód typu hakowiec do obsługi kontenerów; 

c) 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) 
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3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne 
spełnianie warunku przez Wykonawców.  

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych  
z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.   

6. W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.  

  
X.    PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

1. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, 
Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 
ust. 1 Pzp. tj.:  
1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie   
     przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy  

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające  
na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012  
    r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom     
    na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  
1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w pkt 1.1;  

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz 
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  
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1.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się̨ o zamówienia publiczne;  
1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić́, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,  
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, chyba że wykażą̨, że przygotowali  
te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy  
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być́ wyeliminowane w inny sposób niż̇ przez wykluczenie Wykonawcy z udziału  
w postepowaniu o udzielenie zamówienia.  

2. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, 
Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 
ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 7 ustawy Pzp tj.:  
2.1. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba 
że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

2.2. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;  

2.3. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych dowodów;  

2.4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co 
doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.  

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.  
4. Wykonawca może zostać́ wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania  

o udzielenie zamówienia.  

  
XI. WYKONAWCY/PODWYKONAWCY/PODMIOTY TRZECIE UDOSTĘPNIAJĄCE 

WYKONAWCY SWÓJ POTENCJAŁ 

1. Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, 
dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.  

2. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który:  
1) spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale IX SWZ,  
2) nie podlega wykluczeniu na podstawie określonej w rozdziale X SWZ,  
3) złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.   
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3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez 
Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.   

4. Potencjał podmiotu trzeciego   
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może polegać 

na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp.   
2) Podmiot trzeci, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 
oraz ustawy Pzp.   

5. Podwykonawstwo   
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań.   
2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.   
3) Wykonawca jest zobowiązany wskazać ofercie, części zamówienia których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane.   
4) Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,  

o których mowa pkt 3, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
zamówienia.   

5) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie  
     przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określa wzór umowy.   
  

XII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB 
PODWYKONAWCĘ OSÓB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY   

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), tj. pracowników 
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia.   

2. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez cały okres 
wykonywania czynności określonych w ust. 1.   

3. W celu wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie 
Zamawiającego w terminie do 5 dni udokumentować zatrudnienie osób wykonujących czynności 
związane z realizacją zamówienia o których mowa w ust. 1 poprzez złożenie Zamawiającemu imiennej 
listy tych osób zawierającej:  

1) oświadczenie wykonawcy, że osoby te zatrudnione będą na podstawie umowy o pracę lub  
2) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub   
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub   
4) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika i jego kwalifikacje. 

5) W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności 
określonych w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, 
o których mowa w ust. 3 i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od daty rozpoczęcia 
wykonywania przez tę osobę czynności, określonych w ust. 1.   
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6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, określone ust. 1, w całym okresie obowiązywania 
umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania:   
1) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 3,   
2) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym 

mowa w ust. 1.   

7) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów i wyjaśnień, o których mowa  
w ust. 3, 4 i 5 będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudniania osób na podstawie umowy 
o pracę.   

8) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy.   
  

XIII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ   

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.   

2. Wykonawca dołącza do oferty:   

2.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie wskazanym w rozdziałach IX oraz X SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód 
potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, 
wskazane w rozdziale XIV SWZ – załącznik nr 7 do SWZ.  

Oświadczenie składają odrębnie:   
1) Wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;   

2) Podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak 
podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, 
w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.   

  
2.2. Zobowiązanie podmiotów trzecich (dotyczy tylko sytuacji gdy Wykonawca polega  

na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp) 
– załącznik nr 13 do SWZ.  
Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega,  
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.   
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:   
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;   
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;   
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą.   
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3. Do oferty Wykonawca załącza również (jeżeli dotyczy):   

3.1. Pełnomocnictwo   
Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, 
który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument 
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia 
oferty i podpisania umowy.   
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy 
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika.   
Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.  
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności 
wskazanie:   
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,   
2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych 

z nazwy z określeniem adresu siedziby,   
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.   

Sposób i format sporządzenia i przekazywania oświadczeń i dokumentów musi być zgodny  
z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).   

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym albo w elektronicznej kopii dokumentu 
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego.  

3.2. Dokument wadium w poręczeniach lub gwarancjach   
(W przypadku wadium w pieniądzu, Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium na rachunek bankowy Zamawiającego. Czynność ta skróci 
czas badania ofert.)    

XIV. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH SKŁADANYCH NA WEZWANIE   

1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,  
nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych 
środków dowodowych:   

1.1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia  
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – 
załącznik nr 11 do SWZ.  
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1.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji.  

1.3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca  
nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem 
podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności.  

1.4. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki 
terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca  
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 
1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 
zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem 
albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających,  
że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności 
należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami  
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.  

1.5. Wykaz osób   

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz  
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych  
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności  
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 8 do SWZ.  

1.6. Wykaz wykonanych usług.  

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, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 9  
do SWZ. 

1.7. Wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia odpowiednim 
potencjałem technicznym zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ tj.: 

1) 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); 

2) 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; 

3) co najmniej 1 samochód typu hakowiec do obsługi kontenerów; 
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4) 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) 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o których mowa w ust 1. pkt. 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. Dokument, o którym mowa powyżej, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .  

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje  
się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy .  

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;  

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.  

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,  
które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  
i aktualność.  

8. Na podstawie art. 273 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie żąda przedstawienia dokumentów 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający dokona weryfikacji  
w ww. zakresie na podstawie oświadczenia wstępnego.   

9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert 
podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia  
w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.   

10. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę  
lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 
aktualnych na dzień ich złożenia.   
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11. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa,  
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym.   

12. Sposób i format sporządzenia i przekazywania, informacji, oświadczeń lub dokumentów musi być 
zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych  
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający  
od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).   

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do 7 stycznia 2022 r. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.   

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta 
określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie 
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, 
nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt, .xml i opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze 
.NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10). Aplikacja nie jest 
dostępna dla systemu Linux i MAC OS.  

3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.  

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder  
.zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji  
do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.  

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), 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 
(ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa 
było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę 
tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 
bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu 
zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.  
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7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 
Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane  
w Formularzu Ofertowym.  

9. Do oferty należy dołączyć:  
9.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;  
9.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;  

9.3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia  
o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania 
się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy  
z Wykonawców; 

9.4. Dowód wniesienia wadium.  
  
10. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.  

11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.  

12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana 
oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 
stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie 
notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 
uwierzytelniona przez upełnomocnionego.  

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe 
środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia  
w wyznaczonym terminie.  

14. Postanowień ust. 13 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu 
zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia 
przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania.  

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:  
10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),   

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
1) pieniądzu;   
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
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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  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 299).  

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym Tarnobrzeg  
Oddział Nisko; nr rachunku 36 9434 1025 2006 1695 1311 0002 z dopiskiem   

„Wadium – nr postępowania RI.II.271.2.2021”  

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 
rachunku Zamawiającego.  

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji  
lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:  
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium  

przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.   
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 

wadium;  
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;  
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą 

(z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);   
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania;  
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Pysznica, 37– 403 Pysznica, ul. Wolności 

322  
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp.), 

Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych 
z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);  

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub  
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot 
wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp. zostanie odrzucona.  

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.  

XVIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego 
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został  
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 07.12.2021r.  
do godz. 10:00.  

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie 
sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. 
Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.  

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 
Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.  
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XIX. TERMIN OTWARCIA OFERT  

1. Otwarcie ofert nastąpi 07.12.2021 r. o godzinie 10:30  

2. Otwarcie ofert jest niejawne.  

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia.  

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postepowania informacje o:  
4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie  
po usunięciu awarii.  

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postepowania.  

XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW  
I SPOSOBU OCENY OFERT  

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:  

Lp.  Opis kryterium oceny  Waga kryterium (%)  

1.  Cena (C)   60 %  

2.  Zatrudnienie (Z) 20 %  

3. Termin płatności (T) 20 % 

  Razem:  100 %  

  

2. Punkty przyznawane za podane w ust. 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:  
  

 

L.p. Nazwa 
kryterium 

 

Opis 
 

Waga 
 

Wzór 

 
1. 

 
Cena 
oferty 
(C) 
 

 
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  
Cobad – cena brutto oferty badanej 
Kp   –   współczynnik proporcjonalności 
            równy 100 
 
Wc   –  waga (znaczenie) kryterium ceny,  
            równa 60 % 
 

     

 



25  
  

______________________________________________________________________________________________________________  
Specyfikacja Warunków Zamówienia  RI.II.271.2.2021  

  
  

2. Zatrudni-
nie  
(Z)  

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 
(T) 

 
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. 
 

 
3. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert 

niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych 
kryteriach oceny ofert (C + Z + T).  

4. Maksymalny termin wykonania prac do dnia 28.12.2021r. W przypadku zaoferowania przez 
Wykonawcę dłuższego terminu wykonania prac oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie  
art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.  

5. Minimalny punktowany przez Zamawiającego poziom zatrudnienia wynosi 10 osób. Wykonawca, 
który zaoferuje poziom zatrudnienia mniejszy niż 10 osób otrzyma 5 pkt.  

6. W przypadku gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje termin płatności krótszy niż 7 dni 
Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium termin płatności (T) 
przyjmie termin płatności = 7 dni.  

7. 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 art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.   

8. Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta jest 
zgodna z wymaganiami SWZ, posiada wymagane kwalifikacje techniczne, przyjmuje wszystkie 
warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą ofertę, czyli otrzyma najwyższą liczbę 
punktów przyznanych w oparciu  o ustalone kryteria (na podstawie sumy punktów ustalonych  
dla poszczególnych kryteriów).  

9. W przypadkach określonych w art. 224 ustawy Pzp, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, 
w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.   

10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.   
11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.   
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XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO   

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie 
udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.   

2. Wykonawca przed zawarciem umowy:   
1) poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego,   
2) wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy   
3) sporządzi kosztorys ofertowy (3 egzemplarze wersji papierowej) zawierające ryczałtowy koszt 

wykonania poszczególnych elementów robót.   
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców, w którejm.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony 
do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy 
czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.   
  

XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie 
wniesienie, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5% ceny całkowitej (brutto) 
podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.   

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.   
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy  

w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.:   
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 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.   
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450  

ust. 2 ustawy Pzp.   
5. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności  

za częściowo wykonane świadczenia.   
6. Zabezpieczenie wnosi się najpóźniej przed zawarciem umowy, chyba że ustawa Pzp stanowi inaczej.   
7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Tarnobrzeg Oddział Nisko nr rachunku 36 9434 1025 2006 
1695 1311 0002.  

8. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez 
Zamawiającego przed podpisaniem umowy.   

9. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.   
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy zgodnie  

z art. 151 ustawy Pzp;   
11. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać:   

1) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), 
gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich 
siedzib,   

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,   
3) kwota gwarancji lub poręczenia,   
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4) termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, 
począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy,   

5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia 
w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową.  

  

XXIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO   

1. Projektowane Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do SWZ.   
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień 

umowy.   
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w granicach wyznaczonych 

przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie i na warunkach określonych  
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz wzorze umowy.   
  

XXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:  

1. Zamawiający informuje, że administratorem  danych osobowych jest:  
Wójt Gminy Pysznica, ul. Wolności 322 37-403 Pysznica   

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych adres e-mail:  iod@pysznica.pl  
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. będą przetwarzane w celu/celach 

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji 
tego zamówienia;   

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 11 września 2019 roku  
Prawo zamówień publicznych;   

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności:  
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 14 lipca 1983r.  
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  
18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.   

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa  
w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  
w oparciu o art. 18, 19 oraz art. 74 i 75 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych lub umowy powierzenia przetwarzania danych.  

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp.  

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

9. 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 osobowych ;  
−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
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−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

10. 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.  

XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ  
  1. Załącznik nr 1  Mapa gminy Pysznica  
  2. Załącznik nr 2  
               3. Załącznik nr 3                        

Wykaz nieruchomości na terenie gminy Pysznica 
Wykaz lokalizacji pojemników na leki w aptekach 

  4. Załącznik nr 4  
               5. Załącznik nr 5          

Akty prawa miejscowego w zakresie gospodarki odpadami komunalnym 
Formularz ofertowy 

  6. Załącznik nr 6  Istotne postanowienia umowy.  
  7. Załącznik nr 7  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu.  
  8. Załącznik nr 8  Wykaz osób skierowanych do wykonywania przedmiotu zamówienia.  
  9. Załącznik nr 9  Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat 
  10. Załącznik nr 10            

 11. Załącznik nr 11        
  

             12. Załącznik nr 12 
13. Załącznik nr 13 

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej. 
Sprawozdania statystyczne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
 

Z up. WÓJTA  
(-)  

Witold Pietroniec  
Zastępca Wójta  

(podpisano kwalifikowanym  podpisem elektronicznym)  
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