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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:  

 

 

 

Część I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW): 

 

Rozdział 2 Oferta  

 

Rozdział 3 Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu/wykazania braku podstaw do wykluczenia 

Wykonawcy z postępowania: 

 

1) Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału  

           w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ 

2) Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania 

–załącznik nr 4 do SIWZ 

3) Formularz Zobowiązanie (projekt) – załącznik nr 5 do SIWZ 

4) Formularz Wykaz narzędzi (projekt) - załącznik nr 6 do SIWZ 

5) Formularz Wykaz wykonanych usług (projekt) - załącznik nr 7 do SIWZ 

6) Formularz Grupa kapitałowa (projekt) - załącznik nr 11 do SIWZ 

 

 

Część II: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Projekt umowy – załącznik nr 8 do SIWZ 

 

Część III: INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Pozostałe załączniki do SIWZ: 

 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ, 

2) Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Sieroszewice – załącznik nr 9 do SIWZ, 

3) Uchwała w sprawie określenia 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, w szczególności 

częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 

załącznik nr 10 do SIWZ, 

4) Wykaz nieruchomości zamieszkałych - załącznik nr 12 do SIWZ, 

5) Wykaz lokalizacji pojemników na leki, baterie oraz koszy ulicznych – załącznik nr 13 

do SIWZ 
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Część I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

Rozdział 1 

Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

GMINA  SIEROSZEWICE 

UL. Ostrowska 65 

63-405 Sieroszewice 

tel. 0627396076; fax. 0627396456 

e-mail: sieroszewice@sieroszewice.pl 

strona internetowa: www.bip.sieroszewice.pl 

 

2.  OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  

ZP.PN.06.2019 

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się  

na wyżej podane oznaczenie. 

 

3.  TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku                            

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej „ustawą 

Pzp”.  

 

4.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Zamówienie jest finansowane ze środków będących w dyspozycji Zamawiającego. 

 

5.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport wskazanych w opisie zamówienia 

odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

położonych na terenie Gminy Sieroszewice i dostarczenie ich do RIPOK tj. 

Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim, ul. 

Staroprzygodzka 121, w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021r. 

Szczegóły zamówienia: 

• Usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiorze  

odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych oraz 

z PSZOK z terenu Gminy Sieroszewice i ich transporcie  do RIPOK tj. Regionalnego 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim, ul. 
Staroprzygodzka 121, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także z 

Planem Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022, 

przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXI/810/117  z 

dnia 29 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla 
województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022, i uchwałą nr XXXI/811/17 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie 

wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 

2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym. 
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    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

 

 

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  

              Nomenklatura CPV:  

-  90500000-2 -    usługi związane z odpadami,  

-  90511000-2 -    usługi wywozu odpadów, 
-  90512000-9 -    usługi transportu odpadów,  

-  90513100-7 -    usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. 

 

 

Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia”. 

Wykonawca zwany jest dalej „Wykonawcą”. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SIWZ”  

lub „Specyfikacją”. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) i ustawie z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2018, poz. 1454 ze zm.), ustawa z 14 grudnia 2012r. o odpadach 

(t.j. Dz. U. z 2019, poz. 701). 

 

5.2.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 

5.3.  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na 

podstawie umowy o pracę,  osób wykonujących czynności związane ze zbieraniem 

odpadów komunalnych oraz kierowaniem pojazdami do zbiórki odpadów w zakresie 

realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się, że w/w pracownicy będą w 

okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1040 z późn. zm.).  

Wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić osoby, których dane 

osobowe ma prawo przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz które 

wyrażą zgodę na dostęp przez Zamawiającego do ich danych osobowych. Osoby, 

które takiej zgody nie wyrażają nie mogą brać udziału w realizacji zamówienia. 

 

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy  

o pracę, zostały określone w Części II SIWZ – IPU – wzór umowy - załącznik nr 8 do 

SIWZ. 

Powyższe wymagania określają w szczególności: 

a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a 

ustawy Pzp, 

b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu 

niespełnienia tych wymagań, 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieroszewice” 

NR SPRAWY: ZP.PN.06.2019 

 

5 
 

c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

 

 

5.4. PODWYKONAWSTWO: 

a)  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.   

b)  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

c)  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę 

firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 IDW. 

 

6.  TERMIN REALIZACJI  

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie  

od 01.01.2020r. do dnia 30.06.2021r. 

 

7.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału  

w postępowaniu. 

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

dotyczące: 

1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

a)  wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów          

komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13          
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1454) prowadzonego przez Wójta Gminy Sieroszewice. 

b) posiada aktualne zezwolenie na odbiór i transport odpadów komunalnych. 

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

a) posiada opłaconą polisę, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 

minimum 900.000,00 zł. (słownie : dziewięćset tysięcy złotych) 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) bazy magazynowo - transportowej spełniającej wymagania Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 122); 

b) pojazdami: 

- minimum dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych z funkcją kompaktującą spełniającymi wymagania 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 r., poz. 122),  

- minimum dwoma przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych spełniającymi wymagania Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań                  
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w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                  

(Dz. U. z dnia 2013 r., poz. 122),  

- minimum jeden pojazd do odbierania odpadów gromadzonych  w kontenerach 

(typu hakowiec lub bramowiec) spełniającym wymagania Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122 r.), przystosowany do odbioru 

kontenerów dostarczonych przez wykonawcę jak i będących na wyposażeniu 

PSZOK prowadzonego przez zamawiającego (kontenery uniwersalne).  

- Minimum jedna mała śmieciarka do obsługi trudnodostępnych posesji 

przystosowana do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z funkcją 

kompaktującą spełniającymi wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 

r., poz. 122),. 

 

 

c) pojemnikami: 

Pojemniki na odpady 

Wykonawca jest zobowiązany w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (tereny 

zabudowy wielorodzinnej) ustawić własne pojemniki na odpady komunalne: 

o pojemniki o pojemności 660 l lub 1100 l – 9 szt. 

o  pojemniki o pojemności 1100 l – 16 szt. 

o kontenery o pojemności 7000 l – 1 szt. 
o kontenery o pojemności 10 000 l – 1 szt. 

o dla przeterminowanych leków pojemniki 20 l – 5 szt. 

o dla zużytych baterii i akumulatorów pojemniki 10 l – 2 szt. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości jak i pojemności pojemników i 

kontenerów  w trakcie trwania umowy. 

 

7.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

8.  PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 

– 23 ustawy Pzp. 

8.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) art. 24 ust. 5 pkt. 1) uPzp 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 2019 r. poz. 243) 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 2019 r. poz. 498); 
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2) art. 24 ust. 5 pkt. 4) uPzp który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał 

albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie 

zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania; 

3) art. 24 ust. 5 pkt. 8) uPzp - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest  

w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 

przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, 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. 

8.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

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

16–20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w  pkt 8.2. IDW, 

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 

stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu 

pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się  

o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

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

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie pkt. 8.4 IDW. 

8.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

9.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu; 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

w formie pisemnej wraz z Ofertą. Propozycje treści oświadczeń zostały 

zamieszczone w Rozdziale 3, Części I. niniejszej SIWZ (Formularz 3.1 i 3.2). 

9.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została 

zamieszczona w  Rozdziale 3, Części I. niniejszej SIWZ  

9.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.  

9.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki 

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

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

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

9.6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej 

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

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu.  

9.7. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu: 

- oświadczenie potwierdzające potencjał techniczny niezbędny do wykonania 

zamówienia wg. wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ 

- zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na potrzeby zamówienia (o ile Wykonawca nie przewiduje wykonania 
zamówienia jedynie siłami własnymi)– załącznik nr 5 do SIWZ, 

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców; Zamawiający uzna 
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że realizuje lub realizował w tym 
czasie co najmniej jedną usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych o 
wartości minimum 600 000 zł brutto; wykaz wykonanych/wykonywanych usług 
stanowi załącznik nr 7 do SIWZ; 

- aktualne zezwolenie na odbiór i transport odpadów komunalnych, 

- opłaconą polisę, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 900.000,00 zł.  

 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu: 

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu;  
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b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek  

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu;  

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

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

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 

1 ustawy;  

d) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu – oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

9.8.  Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których 

mowa w pkt 9.7.1) IDW budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się 

bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi, były wykonane,  

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe 

informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

9.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2):  

- lit. a) i b) IDW – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że, 

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

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

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

- lit. c) IDW - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

9.10.  Dokumenty, o których mowa w pkt 9.9. lit a) i b) IDW, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument,  

o którym mowa 9.9. lit. c) IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż                         

6 miesięcy przed upływem tego terminu.  

9.11.  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 9.9 IDW, 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 
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właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. Zapis pkt   9.10 IDW stosuje się.  

9.12.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu. 

9.13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 

jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy 

lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.  

z 2014 r., poz. 1114 oraz z 2016 r., poz. 352). 

 

10.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ 

ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

PODWYKONAWCOM 

10.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

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

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

10.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt 8.2. IDW   

10.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

10.5.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 

ponosi winy. 

10.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 10.1. IDW 
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10.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje  

o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.2. IDW. 

10.7.  Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest 

do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych  

w pkt 9.7.2) a) – c) IDW. 

10.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać 

dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

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

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

 10.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. 

 

11.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 8.2. IDW, 

natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują 

zgodnie z pkt 7.2. IDW. 

11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  

oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o którym mowa w pkt. 9.3. IDW składa każdy z Wykonawców. 
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11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni 

zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których 

mowa w pkt 9.7., przy czym: 

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.1) składa odpowiednio 

Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych 

w pkt 7.2 IDW. 

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.2 ) składa każdy z nich. 

 

12.  SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

12.1. W postępowaniu 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 2018 r. poz. 2188), 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 

2019 r. poz. 123), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych 

poniżej w pkt 12.3. – 12.6. IDW. 

Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: 

- w sprawach formalnych  Pana Damiana Szkudlarka tel. 62 7396076 w. 351 

- w sprawach merytorycznych Pana Ryszarda Boducha tel. 62 7396076 w. 348 

12.2. 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. 

12.3. W postępowaniu wszelkie oświadczenia składa się w formie pisemnej osobiście lub za 

pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie elektronicznej. 

12.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

12.5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

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

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126), 

zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na 

zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 

22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

12.6.  Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2. IDW należy złożyć w formie analogicznej 

jak w pkt 12.5. IDW, tj. w oryginale.    

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

mowa powyżej w pkt 12.5 IDW, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,  

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.  

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno 

być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną 

pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 
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12.8. Za oryginał, o którym mowa powyżej w pkt 12.5. - 12.7. IDW, uważa się 

oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej 

podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

12.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, 

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

co do jej prawdziwości. 

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

polski. 

 

13. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ  

13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:  

 

 

Gmina  Sieroszewice, 

UL. Ostrowska 65 

63-405 Sieroszewice 

tel. 0627396076; fax. 0627396456 

e-mail: sieroszewice@sieroszewice.pl 

 

Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adresy 

wskazane w pkt. 13.1 IDW w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania 

wyjaśnień. 

13.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

13.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2, lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

13.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 13.2. 

13.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 

internetowej. 

13.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 

wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 

zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

13.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

13.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

13.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób 

mailto:sieroszewice@sieroszewice.pl
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przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży 

termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

13.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem 

ofert.  

 

14.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

14.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, zgodnie z pkt 5 IDW. 

14.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, zgodnie z pkt 5 IDW. 

14.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 

14.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”. 

14.6. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

1)  Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW; 

2) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega 

Wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 10.7. IDW;  

3) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy 

Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu;  

4)  Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, 

z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 

ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być 

załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 

5)  Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do 

podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, 

że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 

poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich 

podpisania nie wynika z  dokumentów złożonych wraz z ofertą; 

6)  Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż 

pieniądz. 

14.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 

przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. 

14.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 i w Rozdziale 3 Części I 

SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu 

kolumn i wierszy. 

14.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 

czytelny. 

14.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę,  

w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 
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14.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane,  

z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 14.12. i 14.13. IDW. W treści oferty 

powinna być umieszczona informacja o liczbie stron. 

14.12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów  

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

składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.), 

które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być 

załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i 

opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie 

udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 

14.13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć                                  

w 1 oryginale, oznaczonym „Oryginał”. Ofertę należy umieścić w zamkniętym 

opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 

opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

 

 

Gmina  Sieroszewice, 
 ul. Ostrowska 65,  63-405 Sieroszewice 

O F E R T A 

„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

z terenu gminy Sieroszewice” 
NIE OTWIERAĆ PRZED 10.09.2019 r. godz. 1200 

 

 

14.14. Wymagania określone w pkt 14.11. - 14.13 IDW nie stanowią o treści oferty i ich 

niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne 

konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały 

Wykonawcę. 

14.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 

wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 

nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 

opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 

oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 

15.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  

15.1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu 

  zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające  

  z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

  zamówienia oraz doświadczeniem zawodowym Wykonawcy. W podanej przez 

  Wykonawcę zryczałtowanej stawce za 1 Mg odpadów muszą zawierać się wszystkie 

  koszty jakie mogą wystąpić podczas realizacji usługi, w tym w szczególności koszt: 
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• odbiór wszystkich odpadów z terenu gminy Sieroszewice gromadzonych w 

pojemnikach, kontenerach, workach oraz z koszy ulicznych w okresie 

obowiązywania przedmiotu umowy; 

• odbiór i transport odpadów zmieszanych i pozostałych wymienionych w SIWZ do 

RIPOK tj. Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie 

Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 121; 

• odbiór i transport  odpadów selektywnych do RIPOK tj. Regionalnego Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim, ul. 

Staroprzygodzka 121; 

• zapewnienie i umieszczenie pojemników i kontenerów w ilościach wymienionych 

w SIWZ, (załącznik nr 1); 

• zapewnienie odpowiedniej ilości worków do odpadów odbieranych selektywnie 

opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ (III.6.3.) 

• odbiór odpadów komunalnych zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

     harmonogramem wywozu; 

• zapewnienia odpowiedniej ilości pojazdów spełniających wymagania określone 

     obowiązujących przepisach; 

• kontrola prawidłowości wypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązków 

     wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

     Sieroszewice; 

• wykonywania usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

     prawnymi, w szczególności z wymienionymi w załączniku nr 1  (V. Przepisy 

      wykonawcze). 

• cena za odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych od 

     właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sieroszewice 

     nie obejmuje ceny przyjęcia tych odpadów przez Regionalny Zakład 

     Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim,  

     ul. Staroprzygodzka 121, stanowi ona bowiem  koszt Zamawiającego.  

 

15.2. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę pozostaną niezmienne przez cały okres 

   obowiązywania umowy. 

15.3. Cena ofertowa (w formularzu ofertowym) powinna być podana następująco: 

• Wykonawca podaje jedną stawkę (cena netto, stawka i kwota podatku VAT, cena 

brutto)  za odbiór 1 Mg odpadów zmieszanych gromadzonych w pojemnikach, 

kontenerach i transport do RIPOK tj. Regionalnego Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim, ul. 

Staroprzygodzka 121; 

• Wykonawca podaje jedną stawkę (cena netto, stawka i kwota podatku VAT, cena 

brutto)  za odebranie  1 Mg odpadów selektywnie, gromadzonych w workach, 

pojemnikach, kontenerach i transport do RIPOK tj. Regionalnego Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim,  

ul. Staroprzygodzka 121;. 

• Wykonawca podaje jedną stawkę (cena netto, stawka i kwota podatku VAT, cena 

brutto)  za odebranie 1 Mg odpadów wielkogabarytowych  gromadzonych w dniu 

zbiórki przed posesjami i transport do RIPOK tj. Regionalnego Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim,  

ul. Staroprzygodzka 121;. 

• Wykonawca podaje jedną stawkę(cena netto, stawka i kwota podatku VAT, cena 

brutto)  za odebranie  1 Mg odpadów odbieranych z Punktu Selektywnego 

Odbierania Odpadów Komunalnych gromadzonych w pojemnikach, kontenerach i 

transport do RIPOK tj. Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 121;. 
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Wykonawca musi wycenić wszystkie elementy w podanej tabeli w formularzu 

ofertowym. Brak wyceny któregokolwiek elementu spowoduje odrzucenie oferty. 

Następnie Wykonawca mnoży podane ceny jednostkowe przez wypełnione 

orientacyjne ilości odpadów. Sumę wynikającą z przemnożenia wszystkich pozycji 

Wykonawca przenosi do odpowiedniej pozycji w formularzu. 

 

15.4. Przy ocenie kryterium „cena” - będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto 

         wynikająca z przemnożenia wszystkich pozycji w formularzu ofertowym. 

15.5. Cena całkowita brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażone w  

złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze). 

15.6. Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie poszczególnych pozycji 

przedmiotu zamówienia. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone. 

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

15.7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

16.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN 

(słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100). 

16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub 

kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 

a)  pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:  

BS Skalmierzyce 16 8431 0008 0100 0130 2000 0001 (w tytule przelewu 

należy wpisać sygnaturę przetargu: ZP.PN.06.2019  z dopiskiem WADIUM) 

b)  poręczeniach bankowych; 

c)  poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

d)  gwarancjach bankowych; 

e)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240). 

16.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale 

i musi obejmować cały okres związania ofertą. 

Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy 

wskazać – Gminę Sieroszewice z siedzibą ul. Ostrowska 65, 63-405 

Sieroszewice. 

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, 

aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki 

powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 

Pzp.  

Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne 

i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kwoty wadium.  

 

Wadium wniesione w formie gwarancji  (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć 

taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia  

z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści 

gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie 

gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów 

polskich, chyba że wynika to z przepisów prawa. 
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16.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na 

wskazany w pkt. 16.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed 

upływem terminu składania ofert. 

Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych 

Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 

16.5.  Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 

ustawy Pzp. 

16.6.  Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz 

z odsetkami, w przypadku gdy: 

1)  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 

a)  odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

b)  nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2)  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 

ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

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

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

87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

17.1. Oferty powinny być złożone w: Urzędzie Gminy Sieroszewice,                                         

ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice pok. nr 10. 

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 10.09.2019 r., o godz. 12:15, w Urzędzie Gminy 

Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice, sala 22 

17.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

17.4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia. 

17.5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich 

składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich 

otwarcia. 

17.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

17.7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji                              

i warunków płatności zawartych w ofertach. 

17.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

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

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

zawartych w ofertach. 

 

18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

18.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

18.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
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upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż 60 dni. 

18.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie,  

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 

przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

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

związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 

Odwoławczą orzeczenia. 

 

 

19. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

19.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert: 

 

 

 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

Maksymalna liczba punktów 

jakie możne otrzymać oferta 

za dane kryterium 

1 Cena - K1 60 % 60 punktów 

2 Termin płatności - K2 20% 20 punktów 

3 
czas realizacji reklamacji dot. 

odbioru odpadów - K3 
20%  20 punktów 

Łączna liczba punktów 100 % 100 punktów 

 

19.1.1.  kryterium 1 (K1) – Cena ofertowa – waga 60 pkt 

Cenę ofertowa obliczany według wzoru: 

                  

K1 = (  N / B )  x  A 
              

Gdzie poszczególne litery oznaczają: 

K1- liczba punktów 

N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert, 

B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej) 

A- waga kryterium 

 

19.1.2. Kryterium 2 (K2) – termin płatności faktury  - waga 20 pkt 
 

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do terminu płatności faktury , z 

zastrzeżeniem, iż minimalny termin płatności faktury to 14 dni od daty wpływu faktury u 

Zamawiającego, a najdłuższy brany pod uwagę przy wyliczaniu ilości punktów w tym 

kryterium  to 21 dni. 

Wykonawcy oferujący termin płatności faktur na 21 dni od daty wpływu u Zamawiającego 

otrzymują maksymalna ilość punktów – 20. 
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Wykonawcy oferujący termin płatności faktur na 14 dni od daty wpływu u Zamawiającego 

otrzymują 0 punktów .  

Uwaga: 

Jeżeli Wykonawca w Formularzu ofertowym – załącznik nr 2 SIWZ zaznaczy więcej niż jeden 

termin lub nie poda terminu płatności, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje termin 

płatności faktury wynoszący 14 dni – oferta nie otrzyma punktów w ramach w/w/ kryterium. 

 

19.1.3. Kryterium 3 (K3) – czas realizacji reklamacji dot. odbioru odpadów – 

waga 20 pkt. 

 

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do zadeklarowanego czasu  na 

realizację reklamacji dot. odbioru odpadów z zastrzeżeniem, iż  czas przeznaczony na 

realizację reklamacji wynoszący do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez 

Zamawiającego otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 20 pkt.. Natomiast zaoferowany 

przez Wykonawcę czas na realizację reklamacji do 3 dni roboczych od momentu 

zgłoszenia przez Zamawiającego otrzyma 0 punktów. 

 

Uwaga: 

Jeżeli Wykonawca w Formularzu ofertowym – załącznik nr 2 SIWZ zaznaczy więcej niż jeden 

czas reakcji na realizację reklamacji, lub nie zaznaczy czasu reakcji, Zamawiający uzna, iż 

Wykonawca oferuje czas reakcji do 3 dni roboczych  – oferta nie otrzyma punktów w 

ramach w/w/ kryterium. 

19.1.4. WYNIK  

Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans tj. uzyska największą, łączną liczbę 

punktów uzyskanych w ww. kryteriach , zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe 

oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

W = K1+K2+K3 

W – wynik -suma punktów uzyskanych przez ofertę 

 

K1– suma punktów uzyskanych w kryterium ceny  

K2 – suma punktów uzyskanych w kryterium termin płatności faktury   

K3 – suma punktów uzyskanych w kryterium czas realizacji reklamacji dot. odbioru 

odpadów  
 

19.1.5. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę 

punktów łącznie za wszystkie kryteria oceny ofert. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 

100 punktów. 
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19.1.6. Jeżeli dwie lub więcej ofert będą przedstawiały ten sam bilans ceny i innych 

kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną 

brutto za przedmiot zamówienia. 

19.1.7. Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić 

końcową ocenę ofert. 

19.1.8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

19.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

19.4. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

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

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

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

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

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

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

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

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku 

równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 

funkcjonalności, 

4)  unieważnieniu postępowania, 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

19.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której 

mowa w pkt. 19.4.2 IDW, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody 

przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 

19.6.  Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 19.4. IDW, na stronie 

internetowej. 

 

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

20.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem 

umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę 

Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony  

do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych  

z płatnościami. 

20.2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na warunkach określonych w pkt 21. 

 

21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

21.1. Na podstawie art. 147 ustawy, Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

21.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie 
zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny 

całkowitej podanej w ofercie.  

21.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych 

w art. 148 ust. 1 ustawy.  
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21.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.  

21.5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.   

21.6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Skalmierzyce 16 8431 0008 0100 
0130 2000 0001 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

gminy Sieroszewice”.   

21.7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

21.8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości 

.  

 

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

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

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone 

w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu 

oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

22.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

22.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 

przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne                  

i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

22.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub  

w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się  

z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego 

kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

22.5. Terminy wniesienia odwołania: 

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

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane                    

w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 

dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

22.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
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22.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia. 

22.5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  

o udzieleniu zamówienia; 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował  

w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

22.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 

przepisy Działu VI ustawy Pzp. 

22.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

22.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,  

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem 

 

 

 
Rozdział 2 

 

Oferta 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

(nazwa 

Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA 

 

 

Gmina Sieroszewice 

ul. Ostrowska 65 

63-405 Sieroszewice 

 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  

 

„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

z terenu gminy Sieroszewice” 

 

MY NIŻEJ PODPISANI  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) 

i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

 

2. OŚWIADCZAMY, że: 

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy 

się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania, 

- do realizacji zamówienia zatrudnimy pracowników na podstawie umowy o pracę  - 

Wykonawca zobowiązuje się, że w/w pracownicy będą w okresie realizacji umowy 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).  

- oferujemy …...1) dniowy termin płatności faktur licząc od daty wpływu  

u Zamawiającego, 

- czas  na realizację reklamacji dot. odbioru odpadów od momentu zgłoszenia przez 

Zamawiającego wyniesie ………2) dni robocze 

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą TAK/NIE* 

 
1) 14 lub 21 dni 
2) 2 lub 3 dni robocze  
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* niepotrzebne skreślić 

 

 

3. OFERUJEMY:  

3.1.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę: 

 

 

L.

p. 

Rodzaj usługi J.M. 

Cena 

jednostko
wa netto  

Podatek 

VAT 

(stawka i 

kwota) 

Cena 

jednostk

owa 

brutto 

Planowa

na ilość  
w 

okresie 

realizacj

i 

zamówi
enia 

Razem 

łączna cena 

brutto: 
(kol. 5 x kol. 

6) 

1 2 3 4 4 5 6 7 

1 

Odbiór i transport 
zmieszanych odpadów 

komunalnych z zabudowy 

jednorodzinnej, 

wielorodzinnej z 
pojemników, kontenerów 

oraz odpady z koszy 

ulicznych, parkowych, 
przystankowych. 

Mg    2800  

2 

Odbiór i transport odpadów 

komunalnych 

selektywnych, 

gromadzonych w 

odpowiednio oznakowanych 

workach i wystawionych 

przed nieruchomościami w 

zabudowie jednorodzinnej 

oraz gromadzone w 

kontenerach  w zabudowie 

wielorodzinnej    

 

Mg    760  

3 

Odbiór i transport odpadów 

wielkogabarytowych,  

 

Mg    230  

4 

Odbiór i transport odpadów 
komunalnych selektywnych 

z Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, z aptek, 

placówek oświatowych oraz 

instytucji publicznych  

 

Mg    200  

RAZEM (wyliczoną kwotę Wykonawca wpisuje poniżej):  

 

wartość brutto ......................................... zł. 

 

(słownie złotych 
..........................................................................................................................) 
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4. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

_____________________________________________________________________ 

ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom 

(o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców)*. 

_____________________________________________________________________ 

 

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie umowy.  

 

7. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ___________ PLN  

w formie ___________________________________________________ 

 Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr 

_________________________________________________ 

           (w przypadku wniesienia przelewem bankowym na konto zamawiającego) 

 

8. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą 

być one udostępniane. 

 

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy 

zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (projekt umowy – załącznik 

nr 8 do SIWZ) i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

10. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

 

11. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ___ stronach: 

- __________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________ 

(należy wskazać wszystkie załączniki do oferty) 

 

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy 

kierować na poniższy adres: 

Imię i nazwisko:_____________________________________________________  

adres:_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

tel. _____________ fax ________________ e-mail: _________________________ 

 

__________________ dnia __ __ ____ roku 

 

 

_____________________________________ 
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(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

Rozdział 3 

 

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału  

w postępowaniu/wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 

 

1) Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału  

           w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ 

2) Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania 

–załącznik nr 4 do SIWZ 

3) Formularz Zobowiązanie (projekt) – załącznik nr 5 do SIWZ 

4) Formularz Wykaz narzędzi (projekt) - załącznik nr 6 do SIWZ 

5) Formularz Wykaz wykonanych usług (projekt) – załącznik nr 7 do SIWZ 

6) Formularz Grupa kapitałowa (projekt) - załącznik nr 11 do SIWZ 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

Zamawiający: 

                          GMINA  SIEROSZEWICE 

                ul. Ostrowska 65 

                       63-405 Sieroszewice 

 

Wykonawca: 

 

 

 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

___________________________________________________________________ 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

 

„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

z terenu gminy Sieroszewice” 

 

oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 7.2.Instrukcji dla Wykonawców. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

  



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieroszewice” 

NR SPRAWY: ZP.PN.06.2019 

 

29 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 7.2. 

Instrukcji dla Wykonawców, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

 

 

 w następującym zakresie: 

_______________________________________________________________________ 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne                            

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Zamawiający: 

                          GMINA  SIEROSZEWICE 

                ul. Ostrowska 65 

                       63-405 Sieroszewice 

 

 

Wykonawca: 

 

 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

___________________________________________________________________ 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

 

„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

z terenu gminy Sieroszewice” 

 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 

pkt 12-23 ustawy Pzp oraz na podstawie pkt. 8.2. IDW. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy 

Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 

8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 
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(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………………* (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 

podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

*w przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać zamówienie samodzielnie należy wpisać 

NIE DOTYCZY 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

(nazwa podmiotu 

oddającego potencjał) 

Propozycja/Wzór  

ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU   

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia  

 

 

 

UWAGA:  

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

 

1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, 

2. dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia,  

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

 

 

MY NIŻEJ PODPISANI  

 ________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________   

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu) 

działając w imieniu i na rzecz 

 ________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________   

(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu) 

 

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia  

_______________________________________________________________________ 

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, 

potencjał ekonomiczny lub finansowy) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 

_______________________________________________________________________ 

(nazwa Wykonawcy) 

 

 

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: 

 

„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

z terenu gminy Sieroszewice” 

 

 

Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

_________________________________________________________________ 
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b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

__________________ dnia __ __ _____ roku 

 

 

 

___________________________________________ 

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji 

Podmiotu) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

(pieczęć 

Wykonawcy/Wykonawców) 

Propozycja/Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu 

lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z 

informacją o podstawie do dysponowania tymi 

zasobami. 

 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

 

 

„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

z terenu gminy Sieroszewice” 

 

 

w imieniu Wykonawcy: 

_________________________________________________________________________ 

Przedstawiamy poniżej informacje niezbędne do spełnienia warunku w zakresie 

potencjału technicznego: 

 

 

 

Lp. 
Nazwa i opis sprzętu, którym 
świadczona będzie usługa  

 

Liczba 

jednostek 

Informacja  

o podstawie 

dysponowania – 

forma władania* 

  

 
 

 

  

  

 

 

 

  

   

 
 

 

  

  

 

 

 

  

 

Oświadczamy, że: 

a) dysponujemy bazą magazynowo - transportową spełniającą wymagania 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 
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szczegółowych wymagań  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122); 

Adres bazy magazynowej: …………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

b) dysponujemy pojemnikami: 

o pojemniki o pojemności 660 l lub 1100 l– 9 szt. 

o  pojemniki o pojemności 1100 l – 16 szt. 

o kontenery o pojemności 7000 l – 1 szt. 

o kontenery o pojemności 10 000 l – 1 szt. 
o dla przeterminowanych leków pojemniki 20 l – 5 szt. 

o dla zużytych baterii i akumulatorów pojemniki 10 l – 2 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

............................ , dn. ........... 

     

                                                             ........................................................... 
                                                                                       (podpisy osób uprawnionych do 

reprezentacji wykonawcy 

            lub posiadających pełnomocnictwo) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

(pieczęć 

Wykonawcy/Wykonawców) 

Propozycja/Wykazu wykonanych usług 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

 

„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

z terenu gminy Sieroszewice” 

 

w imieniu Wykonawcy: 

_________________________________________________________________________ 

Przedstawiamy poniżej informacje niezbędne do spełnienia warunku w zakresie 

wykazu wykonanych usług: 

 

lp 

nazwa  

zadania 
 

zakres wykonanego 

(wykonywanego) 
zamówienia 

1.  inwestor 

wartość 

zamówienia 
(pln) brutto 

czas 

realizacji 

zamówienia 
(początek – 

zakończenie) 

2   Adres 

wykonywanej usługi 
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1.  Należy przedstawić wykaz wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat 

usług w zakresie niezbędnym wykazania spełniania warunku w postępowaniu, z  

podaniem  ich wartości, odbiorców oraz daty wykonania wraz z załączeniem dokumentów 

potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie. 
2. Aby spełnić warunek Wykonawca musi wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie 

ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania co najmniej jedną usługę związaną z 

wywozem odpadów komunalnych, wykonywanych przez okres co najmniej 12 m-cy, o 

wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto. 
3. Temat zadania nie podparty dokumentami o wykonaniu usług należycie nie będzie 

brany pod uwagę (kserokopie dokumentów – poświadczenia, referencje, protokoły 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieroszewice” 

NR SPRAWY: ZP.PN.06.2019 

 

37 
 

odbioru, itp.), chyba że wskazane zamówienia były realizowane na rzecz Zamawiającego. 

Załączone dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania firmy). – Nie dotyczy zamówień 

wykonanych na rzecz Zamawiającego. 

4. Wszystkie kolumny należy wypełnić. 

5. Wykonawca generuje tabelę wg potrzeb. 
 

 

............................ , dn. ........... 

 

                                             ........................................................... 
                                                                                

                                                                                    (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 11 do SIWZ 
 

 

 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

 

„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

z terenu gminy Sieroszewice” 

 

 

w imieniu Wykonawcy: 

_________________________________________________________________________

_ 

 

informuję, że: 

 

*nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp 

 

*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp w 

skład której wchodzą następujące podmioty: 

 

 

Lp. Nazwa Adres 

1.   

2.   

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ _____ roku 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

(pieczęć 

Wykonawcy/Wykonawców) 

Propozycja/Wzór  

Lista podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej*/ 

informacja o tym, że wykonawca nie należy do 

grupy kapitałowej*. 
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Część II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY  

 

Zamawiający wymaga podpisania umowy na warunkach określonych w projekcie umowy 

stanowiącym  załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

Część III: INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO 

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

2016/AA679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

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

− Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sieroszewice, 

ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice 
− Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo 

do skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie 

wiadomości elektronicznej na adres: ido@sieroszewice.pl lub wysyłając 

korespondencję na adres: Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63 – 

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

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

ZP.PN.05.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

− odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Gminy Sieroszewice. oraz 
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 

w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej 

Ustawą;   
− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

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

cały czas trwania umowy; 

− obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;   

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

− posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, 

prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od 

Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,  

− w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
− 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. 

mailto:ido@sieroszewice.pl
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