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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  

 

 

Nazwa zamówienia: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i  nieruchomości niezamieszkałych 

z terenu Gminy Krempna oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Krempna”. 

 
Nazwa i kody robót wiodących wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 90 50 00 00 – 2 Usługi związane z odpadami 

 90 51 10 00 – 2 Usługi wywozu odpadów 

 90 51 20 00 – 9 Usługi transportu odpadów 

 90 51 31 00 – 7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

 90 53 30 00 – 2 Usługi gospodarki odpadami 

 90 51 40 00 – 3 Usługi recyklingu odpadów 

  

       ZATWIERDZAM: 

Wójt Gminy Krempna  

/-/ Kazimierz Miśkowicz 

Na oryginale znajduje się właściwy podpis 

 

 

 

 

KREMPNA, LISTOPAD 2020 
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I. ZAMAWIAJĄCY 

1.1. Nazwa Zamawiającego: Gmina Krempna 

Adres Zamawiającego: 38-232 Krempna 85 

NIP: 685-10-04-834 

REGON: 370440330 

Adres strony internetowej: www.krempna.pl 

Tel: 134414045 Fax: 134414045 

E-mail: ugkrempna@wp.pl 

Godziny urzędowania (pracy): poniedziałek 7:30-15.30 w pozostałe dni od 7:00 – 15:00 

1.2. Oznaczenie postepowania: 

a) postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

UG.271.1.18.2020; 

b) wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na powyższe 

oznaczenie. 

Klauzula informacyjna RODO 

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"), Wójt Gminy 

Krempna informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Krempna jest 

Gmina Krempna 38-232 Krempna 85 reprezentowana przez Wójta Gminy Krempna.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Urzędu  Gminy Krempna,  a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych  

w Urzędzie Gminy Krempna pod nr tel. 134414310, adres e-mail: ugkrempna@wp.pl  

3.    Administrator danych osobowych - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach: 

a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych oraz Wójcie Gminy 

Krempna; 

b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami; 

c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt  4 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być: 

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa;  

b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Krempna 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Krempna. 

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt  4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

http://www.krempna.pl/
mailto:ugkrempna@wp.pl
https://maps.google.com/?q=Lipinki.+%0D%0A+2&entry=gmail&source=g
mailto:ugkrempna@wp.pl
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uprawnienia:  

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),  

w przypadku gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  

z przepisów prawa; 

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy 

prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub 

na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania 

danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej przez Administratora, 

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, 

której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której 

dane dotyczą jest dzieckiem.  

8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

z obowiązującym prawem. 

9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy 

Krempna Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) 

10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, 

której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 

dobrowolny. 

11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
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przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

13. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – adw. Piotr Pietruś, e-mail: 

pietrus.adwokat@gmail.com 
 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują 

pisemnie, faksem na numer 13 4414045 lub drogą elektroniczną na adres:  

ugkrempna@wp.pl.  

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WRAZ 

Z INFORMACJAMI OGÓLNYMI: 
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 

8 Prawa Zamówień, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych 

do ustawy. 

2.2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-

46 Prawa Zamówień Publicznych. 

2.3. Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie z zastosowaniem art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, w związku z czym najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2.4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

z nieruchomości zamieszkałych i z terenu nieruchomości niezamieszkałych na których powstają 

odpady z terenu Gminy Krempna oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna.” 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 

3.2. Klauzula dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę art. 29 ust. 3a ustawy:  
1)  Zamawiający  przy realizacji przedmiotu zamówienia, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 

wymagał będzie zatrudnienia przez wykonawcę  lub podwykonawcę  na  podstawie  umowy o pracę  

osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

jeżeli  wykonanie tych czynności  polega na wykonaniu  prac w sposób określony w art. 22 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -  Kodeks  pracy  (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 1320). 

Są to następujące czynności: 

a) kierowanie pojazdami przeznaczonymi do wywozu odpadów, 

b) obsługa załadunku odpadów do pojazdów, 

c) sprawowanie nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, 

d) sprawozdawczość i raportowanie. 

2) W przypadku ustania zatrudnienia, np. z rozwiązania stosunku pracy przez osoby, pracodawcę 

lub z innych przyczyn, w trakcie okresu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się w ich 

miejsce zatrudnić na pozostały okres realizacji  zamówienia, licząc od dnia ustania zatrudnienia, 

inne osoby na warunkach, o których mowa w pkt 1).  

3) W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę lub nie 

przedstawienia zamawiającemu na jego żądanie umów o pracę dokumentujących świadczenie 

pracy, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w istotnych 

postanowieniach umowy. Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym Wykonawca nie 

mailto:pietrus.adwokat@gmail.com
mailto:ugkrempna@wp.pl
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wypełnił zobowiązania.  

4) Wykonawca na każde żądanie zamawiającego przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych, 

o których mowa w pkt 1). Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, zgodę 

dla zamawiającego na dostęp do danych osobowych tych pracowników, w celu prawidłowej 

realizacji umowy. 

3.3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

3.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia wyłonionemu wykonawcy zamówień, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3. 

3.5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

3.6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

3.7.Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym, 

a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

3.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

3.9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.  

3.10. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania 

przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

3.11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

3.12. Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Usługa będzie świadczona w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
5.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej 

SIWZ dotyczące: 

5.1.1)Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 

zawodowego lub handlowego - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli 

wykonawca posiada: 

- wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)  

- wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1893) 

- zezwolenie na zbieranie odpadów oraz transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) 

 

       5.1.2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej     

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 100.000,00 zł ( słownie: sto 

tysięcy złotych). 

 

       5.1.3) Zdolności technicznej lub zawodowej:      
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:  

1) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania usługi, w postaci: 

a) co najmniej 2 samochody przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów 
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komunalnych, 

b) co najmniej 2 samochody przystosowane  do odbierania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych, 

c) co najmniej 1 samochód przystosowany do odbierania odpadów komunalnych bez 

funkcji kompaktującej, 

d) pojazdy oznakowane trwale i czytelnie w widocznym miejscu z podaniem nazwy 

i danymi adresowymi firmy oraz numerem telefonu wykonawcy 

e) Wykonawca musi dysponować przez cały okres realizacji zamówienia bazą magazynowo 

– transportową usytuowaną  w  Gminie Krempna lub odległości nie większej niż 60  km od 

granicy gminy Krempna,  

Zarówno baza magazynowo - transportowa jak i pojazdy oraz pozostałe urządzenia i narzędzia 

służące do odbierania odpadów komunalnych muszą spełniać 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 ze zm.).   

5.2. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożą 

pełnomocnictw, albo którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe 

pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 

wezwanie zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań 

określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

5.3. Niewykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków 

spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do 

uzupełnienia dokumentów.  

5.4. Sposób wykazania spełnienia warunków w niniejszym postępowaniu będzie polegał na tym, że 

każdy Wykonawca do oferty składa oświadczenie (stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ), w którym 

następuje wstępna deklaracja o spełnieniu warunków udziału. W przypadku oferty wspólnej (art. 23 

ustawy Pzp – konsorcjum) oświadczenie składa co najmniej jeden z jej uczestników(ten 

wykonawca, który warunek udziału spełnia) lub wszyscy wspólnie. 

5.5. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej:   

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

b) W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo /upoważnienie do pełnienia takiej funkcji 

wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych 

przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty. 

c) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez 

upoważnionego przedstawiciela.  

d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

e) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona 

w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający 

może żądać w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, 
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podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być 

krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

f) Pisemne zobowiązania innych podmiotów  do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zmówienia, oświadczenia w  sprawie przynależności do grupy 

kapitałowej  oraz pełnomocnictwa składane są w oryginale lub  kopii potwierdzonej przez 

notariusza. 

g) Oświadczenia Wykonawcy i innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców 

składane są w oryginale. 

5.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie, od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – zgodnie z art. 22 a ustawy Pzp. 

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

zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 5 do SIWZ. 

Zobowiązanie to należy złożyć do oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) 

podpisuje je podmiot udostępniający swoje zasoby. W treści zobowiązania należy wskazać, w jakim 

zakresie zostaną udostępnione zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w tym 

postępowaniu podać dane identyfikujące podmiot udostępniający swoje zasoby (przykładowo: 

adres, pełna nazwa, NIP; REGON;PESEL). Podpis pod takim zobowiązaniem ma złożyć osoba 

umocowana do składania oświadczeń w imieniu danego podmiotu/osoby. Składając takie 

oświadczenie należy zwrócić uwagę, że w takim przypadku na wykonawcę i podmiot 

udostępniający zasoby na podstawie art. 22a ust. 1 i 2 ustawy zostają nałożone dodatkowe 

obowiązki, które to zamawiający będzie wymagał w niniejszym postępowaniu i w trakcie realizacji 

umowy.  

W przypadku korzystania przez wykonawcę z zasobów innego podmiotu w oparciu o art. 22 

a ustawy Pzp w treści oferty, zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Pzp musi zostać złożone 

oświadczenie, że podmiot udostępniający swoje zasoby nie podlega wykluczeniu z postępowania 

(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). 

5.8. Zamawiający ocenia, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 

w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Ocena będzie dokonana 

poprzez sprawdzenie w treści oferty złożonego oświadczenia o braku podstaw wykluczenia 

z postępowania (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).         

5.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 

w ust. 1. 

5.10. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się : 

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 



 

8 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia; 

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189 a, art. 218 – 221, art. 228 - 230a , art. 250a, art. 

258 lub  art. 270 – 309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  - Kodeks karny (Dz. U.  z 2020 r. poz. 

1444) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 ze zm.); 

14) wykonawcę, 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 art. 24 pkt. 13; 

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, chyba że wykonawca 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; 

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 

"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

dokumentów; 

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 

w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumie nie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest 

w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358); 

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne; 

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), złożyli 

odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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Zamawiający wprowadza także w tym postępowaniu podstawy do wykluczenia przewidziane w art. 

24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę: 

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

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z  2020 r. poz. 814 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 

dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228). 

Terminy. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a – c i pkt 14, gdy osoba, o której 

mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a –

c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej 

z podstaw wykluczenia, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o którym mowa: 

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana 

za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, 

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15, 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 

zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 

24 ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia 

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

podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8. 

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, 

zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział 

w przygotowaniu postępowania o udzielenia zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 

wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.  

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców (art. 23 ustawy Pzp – 

konsorcjum) każdy z jej uczestników nie może podlegać wykluczeniu z postępowania i odrębnie 
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musi wykazać to w postępowaniu – podobnie jak wykonawca składający ofertę samodzielnie. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazując brak podstaw do wykluczenia złożyli 

oświadczenia/ dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania wg 

następujących zasad: 

- Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w terminie składania ofert każdy z wykonawców składa 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wg wzoru stanowiącego załącznik 

Nr 4 do SIWZ). W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum) składa to oświadczenie każdy z jej 

uczestników. 

- Na podstawie art. 24 ust. 11 każdy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert ( o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 

Pzp), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - Zał. Nr 7 do SIWZ. 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą należącym do tej 

samej grupy kapitałowej nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum) składa to oświadczenie każdy z jej 

uczestników. Oświadczenie/wypełniony załącznik nr 7 nie należy składać do oferty.  Aby było 

skuteczne, należy je złożyć dopiero po otwarciu ofert. 
- W trakcie badania i oceny ofert, gdy Zamawiający dokona punktacji ofert nie podlegających 

odrzuceniu i których wykonawcy nie podlegali wykluczeniu – zostanie wezwany tylko jeden 

wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp ( z największą ilością punktów) do złożenia 

dokumentu potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia, który został wskazany w pkt VI,  ppkt 

6.4 SIWZ (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy) 

z obowiązkiem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 24 ust. 5 pkt 

1 w terminie zakreślonym w tym wezwaniu. Dokument ten wszyscy wykonawcy nie muszą składać 

do oferty, gdyż ta czynność nie ma większego wpływu na sposób prowadzenia procedury badania 

i oceny ofert wskazane powyżej. W przypadku oferty wspólnej dokument potwierdzający na 

wezwanie o którym mowa powyżej muszą złożyć wszyscy wykonawcy składający ofertę wspólną.  

VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE 

MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU 

PODSTAW DO WYKLUCZENIA: 
6.1.Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

6.1.1. Formularz ofertowy  -  zał. nr 2 do SIWZ, 

6.1.2.  Oświadczenie Wykonawcy  dotyczące  spełniania warunków udziału w postępowaniu - 

Załącznik Nr 3 do SIWZ, 

6.1.3.  Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik 

Nr 4 do SIWZ. 

6.1.4. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów (art. 22a), w celu wykazania braku 

podstaw wykluczenia tego podmiotu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach 

(Załącznik Nr 3 i 4 do SIWZ) oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia zasobów 

na podstawie art. 22 a ust. 2 ustawy Pzp (Załącznik nr 5 do SIWZ). 

6.1.5. W przypadku konsorcjum – oferta wspólna – w zakresie braku podstaw do wykluczenia 

oświadczenia składają wszyscy wykonawcy. W przypadku potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału składa jedynie ten wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu lub wspólnie 
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razem wszyscy wykonawcy (Oświadczenie o ich spełnieniu podpisują wszyscy wykonawcy 

wspólnie).  

6.1.6. Pełnomocnictwo  do działania w imieniu Wykonawcy jeżeli nie wynika ono z dokumentów 

zawartych w ofercie, należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii –jeżeli 

dotyczy. 

6.2. Każdy z wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z otwarcia ofert), przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - zał. Nr 7 do SIWZ wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 

należącym do tej samej grupy kapitałowej nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.   
 

6.3.  Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (dotyczy Wykonawcy, 

którego oferta została najwyżej oceniona)  na wezwanie Zamawiającego należy złożyć 

w wyznaczonym terminie oświadczenia i dokumenty w tym:  

a.  Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)  

b. Wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony 

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. 

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893) 

c. Zezwolenie na zbieranie odpadów oraz transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) 

d. zdolności techniczne  lub zawodowe, wykaz narzędzi, wyposażenia  zakładu lub urządzeń  

technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz 

z informacją o podstawie do dysponowania następującymi zasobami (Załącznik Nr 6 do SIWZ), 

z którego będzie wynikać, że wykonawca będzie dysponował na czas realizacji zadania: 

- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 

- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi  do odbierania selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych, 

- co najmniej 1 samochód przystosowany do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji 

kompaktującej, 

- pojazdy oznakowane trwale i czytelnie w widocznym miejscu z podaniem nazwy i danymi 

adresowymi firmy oraz numerem telefonu wykonawcy 

- bazą magazynowo – transportową usytuowaną  w  Gminie Krempna lub odległości nie większej 

niż 60  km od granicy gminy Krempna,  

e. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną przez zamawiającego.  

6.4.  W celu potwierdzenia  braku podstaw do wykluczenia z postępowania  o udzielenie 

zamówienia  na podstawie okoliczności, o których mowa  w art. 24 ust 1  i ust. 5  pkt 1 ustawy 

Pzp ( dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona)na wezwanie 

Zamawiającego należy złożyć w wyznaczonym terminie oświadczenia i dokumenty: 
 

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku 

podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, dokumenty powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub 
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miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1), składa dokument lub dokumenty, 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że: 

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

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

w pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

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

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6.5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282) oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu 

dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są 

w oryginale. 

Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa 

powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawcy w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. Natomiast pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 

dokumentów dotyczące wykonawcy wchodzącego w skład wykonawcy wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę którego 

dotyczą. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, innego niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

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

W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków 

udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej 

SIWZ, zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie 

opublikowany średni kurs walut przez NBP, zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej 

opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.  

 

 



 

13 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

7.1. Przygotowanie oferty: 

a) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, w formie 

pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 

b) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę – Zamawiający 

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

c) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym lub innym właściwym 

umocowaniem prawnym, które należy dołączyć do oferty. 

d) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których 

mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

e) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz 

dane, 

f) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę, 

g) Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez przedstawicieli Wykonawcy podpisujących ofertę, 

h) Wymagane dokumenty powinny być ułożone w kolejności określonej w SIWZ. Ofertę należy 

opracować w sposób uniemożliwiający dekompletację. 

7.2. Sposób składania oferty: 

I. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 

w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, 

oznaczonej w następujący sposób: 

- Nazwa i adres Zamawiającego 

- Oferta w przetargu nieograniczonym na: „Odbiór, transport 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

i  nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Krempna oraz 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna”. 

- Nazwa i adres składającego ofertę 

- „Nie otwierać przed 20.11.2020 r. godz. 10:00” 

1. Wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną. 

2. Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną. 

3. Oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką. 
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4. Zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie przed 

upływem terminu składania ofert. 

5. Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert. 

6. Zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie 

z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” 

7. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile wynika to z innych 

dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Takie pełnomocnictwo w formie pisemnej powinno 

zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza lub osobę udzielającą pełnomocnictwa. 

8. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 

w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że 

nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 

4 ustawy PZP. 

Zamawiający informuje o zmianie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w ustawie 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). 

Link do strony: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1913 

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI: 

8.1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 

8.2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1041) osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

8.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Zamawiający nie dopuszcza porozumienia się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu. 

8.4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami oraz niezależnie od 

etapu postępowania, na którym wymagane jest ich złożenie: 

a) oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 

b) oświadczeń i dokumentów składanych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, 

c) oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, 

d) dokumentu w szczególności zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania lub dyspozycji 

Zamawiającego niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, lub inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych pomiotów, 

e) pełnomocnictwa 

f) uzupełnienia, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp i wyjaśnienia złożonego na wezwanie 

Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 4 oraz 87 ust. 1 ustawy Pzp 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1913
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8.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego  o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

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

składania ofert. 

8.6. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnienia Wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

zamieścił je na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. 

8.7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 

zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu 

na stronie internetowej. 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

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

9.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

9.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

9.4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 

Zamawiającego. 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

10.1. Oferty należy składać do dnia 20.11.2020 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy, 

38-232 Krempna 85, Pokój nr 8 Sekretariat.  

W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin 

jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego. 

10.2.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 20.11.2020 r. o godzinie 10.15 w Urzędzie Gminy,  

38-232 Krempna 85, Pokój Nr 1. 

10.3.Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu  

do ich składania. 

10.4.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  na  

wykonanie zamówienia. 

10.5.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także  informacje  

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach. 

10.6.W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek  

Zamawiający niezwłocznie prześle informacje, o której mowa w ust. 10.4 i ust. 10.5. 
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10.7.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.krempna.pl informację z sesji otwarcia ofert zawierającą: 

1) Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) Ceny, terminy wykonania zamówienia, warunki płatności zawarte w ofertach. 

10.8.Ofertę wniesioną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania, chyba że koniecznym 

będzie jej otwarcie w celu ustalenia adresu Wykonawcy, na który oferta ma być zwrócona (np. 

w przypadku braku oznaczeń Wykonawcy na kopercie zewnętrznej). 

10.9. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

11.1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 oferowanej ceny ryczałtowej za 

realizację przedmiotu zamówienia: 

- cena brutto (z VAT), 

- podatek VAT, 

- cena netto.  

11.2. Zamawiający przyjmuje do oceny podaną przez Wykonawców cenę oferowaną brutto. 

11.3.Wyliczona i zaoferowana cena ryczałtowa za 1 tonę będzie stanowiła podstawę do 

późniejszych rozliczeń na etapie realizacji umowy. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację 

niniejszego zamówienia określony został w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

11.4. Faktyczna ilość odpadów komunalnych będzie zależna od potrzeb zamawiającego i może ulec 

zmianie w trakcie trwania umowy.  

11.5. Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą 

wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo 

szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi należyte zrealizowanie 

przedmiotu zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie 

ceny oferty z należytą starannością. 

11.6. Wykonawca może podać tylko jedną cenę - bez proponowania rozwiązań wariantowych. 

11.7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek i przedpłat.  

11.8. Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

http://www.krempna.pl/
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zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 

i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając 

ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. 

11.9. Zastosowanie innej stawki VAT niż ta, która wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) nie może być 

zakwalifikowana jako oczywista omyłka w tekście oferty.   

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

12.1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami i ich znaczeniem:   

12.2. Opis kryterium: 

1) Cena – 60 % 

2) Termin płatności faktury – 40,00 % 

12.3. Zasady przyznawania punktów dla poszczególnych kryteriów: 

1) CENA - Kryterium cena dotyczy ceny brutto określonej w formularzu ofertowym  wyrażonej w 

złotych polskich. Liczba punktów, jaką otrzyma każda z ofert zostanie ustalona  

w następujący sposób:  

• oferta, która zawiera najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów  

przewidzianą dla tego kryterium  

(60 pkt); 

•ilość punktów, jaką otrzymają pozostałe oferty zostanie ustalona wg wzoru:  

C = CN/CB x60 -gdzie:  

C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających  

odrzuceniu  

CB - cena oferty badanej.  

2) TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY (TP) - Punkty przyznawane w kryterium termin płatności 

faktury, będą liczone według następujących zasad:  

•Termin płatności faktury do 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu - 0 pkt; 

• Termin płatności faktury - od 15 do 18 dnia włącznie od dnia dostarczenia Zamawiającemu - 10 

pkt;  

• Termin płatności faktury - od 19 do 23 dni włącznie od dnia dostarczenia Zamawiającemu - 20 

pkt; 

• Termin płatności faktury - od 24 do 28 dni włącznie od dnia dostarczenia Zamawiającemu - 30 

pkt;  

• Termin płatności faktury od 29 do 30 dni włącznie od dnia dostarczenia Zamawiającemu - 40 pkt;  
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12.4. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert 

określonych powyżej tj. (C+TP). 

12.5. Liczba przyznanych punktów będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Jeśli nie 

będzie można wybrać oferty ze względu na zbliżone ich wartości, liczba punktów będzie 

zaokrąglona do kolejnych miejsc po przecinku. 

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY: 

13.1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym 

Wykonawców pisemnie oraz faksem lub e-mailem podając w szczególności: 

a) nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona 

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, 

a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce; 

c) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce; 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po którego upływie umowa 

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

e)unieważnieniu postępowania. 

13.2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone: 

a) na stronie internetowej Zamawiającego. 

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

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera najniższą ceną. 

13.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców działających wspólnie, Zamawiający może żądać 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

podmiotów. 

13.5. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał 

się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek 

unieważnienia postępowania. 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w załączonym do 

SIWZ projekcie umowy (Załącznik Nr 8).  

XVII.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Ustawy PZP 

„Środki ochrony prawnej”. 

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
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18.1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 

chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów 

stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

18.2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  

- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego 

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – 

urzędowania. 

18.3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, 

faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie kopii  

dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz 

wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.  

18.4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2016 r. poz. 1128) oraz Kodeks 

Cywilny. 

18.5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 

polskich. 

 

SIWZ ZAWIERA: 
Załącznik Nr 1 -  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy 

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu. 

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. 

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie składane przez podmiot udostępniający zasoby na podstawie art. 

22 a ustawy Pzp 

Załącznik Nr 6 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług w celu wykonania  zamówienia wraz z informacją o podstawie  do dysponowania 

tymi zasobami 

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. 

Załącznik Nr 8 – Projekt umowy 
 

ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA. 


