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I. ZAMAWIAJĄCY  
Gmina Żarki 

42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17 

Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek 07:30-15:30, wtorek 07:30-16:00, piątek 07:30-15:00 

Telefon: 34 314 80 36 

fax: 34 316 10 78 

e-mail:poczta@umigzarki.pl 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.z późn. zm.) 
zwanej dalej ustawą PZP. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbierania stałych odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowy jednorodzinnej, w tym zabudowy 

dwufunkcyjnej w tej zabudowie, zabudowy wielolokalowej i nieruchomości na których znajdują się domki 

letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Żarki, obsługa 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz transport i zagospodarowanie tych odpadów. 

W zakresie zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych 

przekazywanych przez właścicieli nieruchomości: 

1) zamieszkałych, zabudowy jednorodzinnej, w tym zabudowy dwufunkcyjnej w tej zabudowie, oraz 

zabudowy wielolokalowej, 

2) nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a powstają odpady 

komunalne z terenu Gminy Żarki,  

3) obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz punktów selektywnego zbierania 

przeterminowanych leków, chemikaliów, oraz punktów zużytych baterii i małych akumulatorów, 

w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania w ramach powierzonego zadania, zgodnie z zapisami: ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 t.j. z późn. zm.), 

● ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z późn zm.) 

● Rozporządzenie 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), 

● Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. (Dz.U.2017.19 z późn. zm.) 

● Uchwała Nr V/37/7/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

przyjęcia: „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”.  

 

Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. 

 



Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy Zamawiający wymaga aby wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty 

bezpośrednie były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W związku z 

powyższym, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz każdego Podwykonawcę (jeżeli 

będzie miało miejsce powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia – Podwykonawcy) na podstawie 

umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Pracy wszystkich osób biorących udział w realizacji 

niniejszego przedmiotu zamówienia, wykonujących czynności związane ze zbieraniem oraz transportem 

odpadów, w tym osób kierujących pojazdami służącymi bezpośrednio do usuwania odpadów z terenu 

Gminy Żarki. 

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.10 czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

Sposób udokumentowania zatrudnienia, kontroli oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań opisano 

w Wzorze umowy stanowiący załącznik 8 do niniejszej SIWZ. 

 

Z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający nie jest zobowiązany do uwzględnienia 

w opisie przedmiotu zamówienia dodatkowych zapisów, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy w 

powiązaniu z art. 30 ust 8 ustawy (adekwatnie do przedmiotu zamówienia). 

 

IV. NOMENKLATURA CPV 
Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:  

90.50.00.00-2 usługi związane z odpadami  

90.51.10.00-2 usługi wywozu odpadów 

90.51.40.00-3 usługi recyklingu 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 

V. ZLECANIE USŁUG PODWYKONAWCOM 
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia Podwykonawcom. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we Wzorze umowy / Istotnych 

postanowieniach do umowy (jeśli dotyczy). 



VI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH 
INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A 
USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE 
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

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

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 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. 

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. 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

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

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12–23 ustawy i ust. 5 pkt. 1, 2, 4-8. 

4. 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. 

5. 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: 

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 

pkt. 1. 

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, 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, 

którym mowa w dział XIII pkt. 2. 

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 dziale XIII pkt. 7. 

8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które 

określają w szczególności: 

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 roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

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 oraz o ile jest to wiadome, 

podać firmy podwykonawców. 

VII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

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. 

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 dział XII pkt. 2. SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z działem XI SIWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym 

mowa w dział XIII pkt. 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenia 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. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w dziale XIII 

pkt. 3 składa każdy z Wykonawców. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na 

wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w dziale 13 pkt. 7 SIWZ, 

przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w dziale XIII pkt. 7 ppkt. 1. składa 

odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w 

dziale XI SIWZ. 

VIII. WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA 
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 

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

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

IX. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z 
REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych 

polskich [ PLN ]. 



X. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie 7 miesięcy począwszy od dnia obowiązywania 

umowy, tj. od 01.06.2019r do 31.12.2019r.  

XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY 
WYKLUCZENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

nakładają obowiązek ich posiadania: 

1) posiadać zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z późn zm.) lub odpowiadające mu 

zezwolenie na transport odpadami wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

2) posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i 

Gminy Żarki o którym mowa w art. 9 c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 t.j. z późn. zm.), 

3) posiadają aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

prowadzonego przez właściwy organ lub zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów przez 

przedsiębiorcę posiadającego aktualny wpis do rejestru, o którym mowa wyżej, 

4) posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów 

komunalnych lub zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę 

prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie treści złożonego oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, posiadanego zezwolenia na transport odpadami, 

według formuły spełnia/ nie spełnia. 

3. Sytuacja finansowa 

1) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający, 

że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł brutto 

2) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej, niż 500 000,00 zł 

(pięćset tysięcy złotych), 

4. Posiadania wiedzy i doświadczenia 

1) Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu 

składania ofert min. 1 usługę na odbieraniu odpadów komunalnych (zmieszanych i 

segregowanych) od właścicieli nieruchomości o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 

dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 

5. Posiada potencjał techniczny 



1) Wykonawca musi wykazać, że spełnia warunki 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) w szczególności:  

a) dysponuje w celu wykonania zamówienia pojazdami specjalistycznymi spełniającymi 

wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi 

przepisami szczególnymi w ilości: 

 co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych, w tym z pojemników o pojemności: 120l, 240l, 360l, 1100l, 4 m3, 5 

m3, 7 m3 

 minimum dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych (zgromadzonych w workach na odpady segregowane i w 

pojemnikach) w tym odpadów wielkogabarytowych (samochód skrzyniowy) oraz 

odpadów biodegradowalnych,  

 a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji 

kompaktującej. Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów komunalnych z kontenerów 

o pojemności 4 m3, 5 m3, 7 m3, 20 m3 pojazdami typu hakowiec lub bramowiec. 

 minimum jeden pojazd przystosowany do odbierania odpadów komunalnych 

segregowanych i zmieszanych o ładowności do 3,5 Mg, przystosowany do odbioru 

odpadów z posesji o utrudnionym dojedzie o szerokości jezdni do 2,5m. 

b) środek organizacyjno - techniczny zastosowany przez wykonawcę w celu zapewnienia 

jakości, który będzie pozostawał w dyspozycji wykonawcy tj. posiadanie lub dysponowanie 

odpowiednią do przedmiotu zamówienia bazą magazynowo - transportową, usytuowaną i 

wyposażoną zgodnie z Rozporządzeniem 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). 

XII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY  
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą 

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 12-23 ustawy PZP oraz Wykonawcę, który nie spełnia 

warunków określonych w art. 22 ust. 1b PZP. 

2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) 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.2017.1508 t.j. z późn. zm.) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku, w trybie art. 366 

ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.2017.2344 t.j. z późn. zm.); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 

w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał Zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub 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 ustawy PZP, co doprowadziło do 

rozwiązania umowy lub zasądzeniem odszkodowania; 

4) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

5) 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 wykroczenie, o którym mowa 

w Dziale XII pkt 2 ppkt 3; 

6) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów 

o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 

złotych; 

7) 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. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP. 

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

XIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW 
WYKLUCZENIA 

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

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 2, 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 3. 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć 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 zakłóceni konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 i 2. 

4. 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. 



5. 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. 

6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany 

jest do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i 

dokumentów: 

1) Dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów, o których mowa w dziale XI pkt. 2 ppkt. 1: 

a) zezwolenia na transport odpadów wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z późn zm.) lub 

odpowiadające mu zezwolenie na transport odpadami wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, 

b) aktualnego wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

prowadzonego przez właściwy organ lub zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów 

przez przedsiębiorcę posiadającego aktualny wpis do rejestru, o którym mowa wyżej, 

c) aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania 

odpadów komunalnych lub zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów komunalnych 

przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów. 

2) Dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o której mowa w dziale XI pkt. 3. 

a) Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca posiada środki lub zdolność kredytową o 

wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł 

b) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę min. 500 000,00 zł. 

3) Dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa: 

a) w dziale XI pkt. 4 ppkt. 1 – wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

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

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 

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

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – 

wg załącznika nr 4 do SIWZ; 

b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, których mowa w 

dziale XI pkt. 5 dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego 

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, wg załącznika nr 5 do 

SIWZ, 

4) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 

21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym 

przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie 



wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

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

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

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, 

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

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

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

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 

ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym 

przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 

7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt. 6. 

budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w pkt. 6., jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

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

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U.2017 poz.570 z późń 

zm.). 

XIV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie, faksem lub mailowo. 

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

informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Faks z potwierdzeniem jego otrzymania będzie równoznaczny z zachowaniem formy pisemnej. 

3. SIWZ wraz ze wszelkimi zawiadomieniami i pytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający 

udostępnia na stronie internetowej www.zarki.bip.jur.pl 

http://www.zarki.bip.jur.pl/


4. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem 

zasad określonych w ustawie PZP (art. 38). Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod 

warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 

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

składania ofert 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, 

bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości. 

7. Zamawiający ma prawo przed terminem składania ofert do zmiany SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4-6 

ustawy - PZP. 

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Mariusz Nowak – tel. 34 314 80 36 w. 41, fax: 034 316 10 78, 

e-mail: mariusz.nowak@umigzarki.pl 

2) w sprawach dotyczących organizacji przetargu: 

Aneta Nowakowska – tel. 034 314 80 36 w. 32, fax. 034 316 10 78, 

e-mail: aneta.nowakowska@umigzarki.pl 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: pietnaście tysięcy 

złotych). 

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 29.04.2019r. do godz. 10.00. 

3. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz dokument należy złożyć w kasie Urzędu 

Miasta i Gminy Żarki pok. 16 z zachowaniem określonego wyżej terminu. 

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2019.310 t.j. 

z późn. zm.). 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

MBS Myszków o/Żarki 51 8279 1036 0400 0016 2004 0002 podając nazwę wpłacającego oraz 

informację, czego wpłata dotyczy – wadium przetargowe na: „Odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki”. Wadium wniesione w formie pieniądza powinno 

wpłynąć na wyżej podany rachunek bankowy w terminie określonym przez Zamawiającego tak, aby 

przed godz. 10.00 dnia 18.03.2019 r. oferta była zabezpieczona wadium. 

6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 



7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 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. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.  

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

3. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 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. 

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

5. 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. 

XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz oferty” – załącznik nr 1. 

3. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

1) formularz cenowy – załącznik nr 1a; 

2) wykaz instalacji – załącznik nr 1b; 

3) Oświadczenia wymagane postanowieniami dział XIII pkt. 1; 

4) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca, 

wymagane postanowieniami dział VI pkt. 8; 

5) Zobowiązania wymagane postanowieniami dział VI pkt. 2, w przypadku gdy Wykonawca polega 

na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu; 

6) 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; 

7) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych 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.2017.570 t.j. ze zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze 

złożeniem oferty. O ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z 

ofertą; 

8) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 

4. 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 upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

formularzy zamieszczonych w SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści 

oraz opisu kolumn i wierszy. 

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

7. Jeżeli Wykonawca załączy dokument na potwierdzenie spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, w których wartości podane będą w walutach innych niż złoty polski, zostaną one 

przeliczone według Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego. 

8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każda zmiana, przekreślenie, uzupełnienie, 

nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie 

uwzględnione. 

9. 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.2018.419 t.j. z późn. 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. 

10. Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez 

załączenie dowodów potwierdzających, że: 

1) informacje nie są ujawnione do wiadomości publicznej, 

2) informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny, o ile ma wartość 

gospodarczą, 

3) Wykonawca poczynił działania w celu zachowania poufności tych informacji poprzez ochronę 

fizyczną lub prawną. Brak elementu wykazania, że informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, będzie powodował, że zastrzeżenie nie będzie miało zastosowania. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 



11. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami w zamkniętym opakowaniu 

uniemożliwiającym odczytane jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym nazwą 

i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób:  

Oferta na przetarg nieograniczony pn.: 

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki”. 

Nie otwierać przed 29.04.2019r. godz. 10.15. 

12. Kopertę należy ponadto opisać danymi Wykonawcy. 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed 

terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma 

pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być 

opisane w sposób wskazany w pkt. 8 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub 

„WYCOFANIE” 

14. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy PZP. 

XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 18 do dnia 29.04.2019r do godz. 10:00. 

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie 

Wykonawcom bez ich otwierania. 

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer 

3. Otwarcie ofert nastąpi w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 29.04.2019r o godz. 

10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 19. 

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Wymaga się aby cena podana w formularzu ofertowym była ceną ryczałtową wyrażoną w złotych 

polskich i obejmowała: 

1) przypisane prawem podatki, 

2) wszelkie opłaty, 

3) wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  z podaniem wartości brutto, 

netto oraz stawki VAT. 

2. Wartości należy podawać ograniczając się do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia objętym niniejszym 

postępowaniem. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty biorąc pod uwagę wymagania SIWZ, w 

szczególności Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz projektu Umowy. 

5. Wykonawca winien przedstawić w ofercie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

uwzględniając wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, wymagane opłaty bez 

względu na okoliczności i źródła ich powstania oraz opusty, których Wykonawca zamierza udzielić. 

6. Zamawiający poprawi ofertę zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy PZP. 

7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy 

o podatku od towarów i usług. 

8. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie elementy składające się na wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

9. Cena całkowita stanowi sumę: 

1) ceny oferty brutto dla części przedmiotu zamówienia, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych oraz punktów selektywnego zbierania przeterminowanych leków, 



chemikaliów, oraz punktów zużytych baterii i małych akumulatorów w przeliczeniu na jeden 

miesiąc, pomnożoną przez liczbę miesięcy wykonywania usługi tj. 7 miesięcy, 

2) iloczynu liczby nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych 

jedynie przez część roku, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi tj. 200 nieruchomości i ceny oferty brutto dla części przedmiotu zamówienia od 

jednej nieruchomości, o której mowa w tym punkcie w przeliczeniu na jeden miesiąc 

pomnożoną przez liczbę miesięcy wykonywania usługi tj.7 miesięcy, 

3) iloczynu liczby mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, zabudowy jednorodzinnej, w tym 

zabudowy dwufunkcyjnej w tej zabudowie, zabudowy wielolokalowej objętych gminnym 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi tj 7432 i ceny oferty brutto części 

przedmiotu zamówienia w przeliczeniu na jeden miesiąc od jednej osoby pomnożoną przez 

liczbę miesięcy wykonywania usługi tj. 7 miesięcy. 

Cena wskazana w podpunkcie 2 i 3 uwzględnia także zapewnienie worków do selektywnej 

zbiórki odpadów, i pojemników na popiół w obrębie tych nieruchomości oraz Wyposażenie 

w nie tych nieruchomości. 

10. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności 

projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 

niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz.U.2017.847 t.j. z późn. zm.); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

11. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w 

ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 

uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 

istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których 

mowa w ust. 1. 

12. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy. 

13. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. 



14. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

15. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować (pisemnie) 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. 

XX. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY 
OFERT 

1. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród nieodrzuconych, ważnych i zgodnych z treścią niniejszej 

SIWZ ofert. 

2. Ocenie podlegać będzie zaproponowana przez wykonawcę wartość brutto za przedmiot zamówienia. 

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny 

ofert przedstawione w tabeli: 

Cena za 
obsługę 
PSZOK 

x 
Liczba miesięcy 
obowiązywania 
umowy (7) 

= 

Szacunkowa 
wartość 
przedmiotu 
zamówienia 

Cena od 
letnika 

x 
Szacunkowa liczba 
mieszkańców 
czasowych (200) 

x 
Liczba miesięcy 
obowiązywania 
umowy (7) 

= 

Cena od 
mieszkańca 

x 
Szacunkowa liczba 
mieszkańców stałych 
(7432) 

x 
Liczba miesięcy 
obowiązywania 
umowy (7) 

= 

3. Cena ofertowa jest ceną wynikającą z ilościowego wyliczenia zakresu szacunkowego przedmiotu 

zamówienia. Cena, jaką zapłaci Zamawiający wybranemu Wykonawcy będzie wynikać z ilości 

faktycznie obsłużonych nieruchomości. 

4. Podana szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie stanowi ostatecznego wynagrodzenia 

Wykonawcy, a służy do porównania cen złożonych ofert. 

5. Cenę wykonanych prac Wykonawca określi na podstawie, kalkulacji własnej lub danych rynkowych. 

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i 

pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Cenę podaną w ofercie należy obliczyć uwzględniając pełen zakres zamówienia określony w 

niniejszej specyfikacji (w tym całkowite koszty związane z transportem i zagospodarowaniem 

odpadów oraz wszystkie pozostałe koszty zamówienia, w tym koszty dostawy worków do 

selektywnej zbiórki odpadów, wydruków harmonogramów odbioru odpadów oraz ewentualne ich 

zmiany, jak również koszty ich dostarczenia właścicielom nieruchomości. Ponadto w kosztach 

uwzględnia się również opłatę za umieszczenie odpadów na składowisku tzw. opłatę marszałkowską 

– dla masy odpadów, których unieszkodliwienie przez składowanie będzie konieczne podczas 

zagospodarowania odpadów odebranych przez Wykonawcę). 



7. Przy wyborze ofert najkorzystniejszych Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami 

i ich znaczeniem (wagą): 

Lp. Kryterium oceny Waga Uwagi 

1. Cena ofertowa 60% najkorzystniejsza oferta – 60pkt 

2. Warunki płatności 10% 
14 – 21 dni – 5 pkt, 
22 lub więcej dni – 10 pkt 

3. 
Aspekt środowiskowy, norma 
emisji spalin 

30% 
1 samochód – 10 pkt, 
2 samochody – 20 pkt, 
3 samochody – 30 pkt. 

 

1) Kryterium 1 - Cena ofertowa. Oferty oceniane będą według następujących zasad: Oferta z 

najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 60, natomiast pozostałe oferty 

proporcjonalnie mniej punktów liczonych według wzoru: 

   
                                                      

                                   
      

2) Kryterium 2 –Warunki płatności. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 

ilość punktów wynikającą z poniższego: 

a. 14 – 21 dni – 5 pkt, 

b. 22 lub więcej dni – 10 pkt 

3) Kryterium 3 – Aspekt środowiskowy. Zamawiający określi wartość punktową ofert 

w następujący sposób: 

a. posiadanie 1 samochodu do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji 

spalin nie niższej niż EURO 5 – 10 pkt, 

b. posiadanie 2 samochodów do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji 

spalin nie niższej niż EURO 5  – 20 pkt, 

c. posiadanie 3 samochodów lub więcej do odbioru odpadów komunalnych spełniających 

normy emisji spalin nie niższej niż EURO 5  – 30 pkt, 

d. brak samochodów do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji spalin nie 

niższej niż EURO 5  – 0 pkt. 

             
    

        
   

        
         

   
       

            
 

8. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 

oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 

Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 



9. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, może 

żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przypadki określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp 

XXI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta w 

terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później 

jednak, niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z zamawiającym w terminie wskazanym w 

zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych 

kwestii zawieranej umowy. 

4. Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego, o czym 

zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana. 

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana podpisze umowę osobiście albo upoważni do tego 

osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Osoba ta winna posiadać dokument 

pełnomocnictwa. 

6. Jeżeli wykonawca bez usprawiedliwienia nie stawi się w wyznaczonym terminie we wskazanym 

miejscu w celu podpisania umowy z zamawiającym zostanie potraktowany tak, jakby odmówił 

podpisania umowy. 

7. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania 

o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny oferty brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego: MBS Myszków O/Żarki 51 8279 1036 0400 0016 2004 0002. 

5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

XXIII. WZÓR UMOWY 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na 

warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 



XXIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak 

dla postępowania powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

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

3. Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI art. 179-198g ustawy PZP. 

XXV. ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 1a – Formularz cenowy 

Załącznik nr 1b – Wykaz instalacji 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 – Wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat zgodnych 

z wymogami zamawiającego 

Załącznik nr 5 – Wykaz posiadanego sprzętu 

Załącznik nr 6 – Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 7 – Propozycja/wzór zobowiązania innego podmiotu 

Załącznik nr 8 – Wzór umowy 

Załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 10 – Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

XXVI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Żarki, z siedzibą 

w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17; 42-310 Żarki; 

2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem email: iodo-

zarki@gimpmyszkow.pl lub pisemnie pod adres Urzędu: ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki; 

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

z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

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

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp";  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

mailto:iodo-zarki@gimpmyszkow.pl
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6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;  

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

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

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

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

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

**;  

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

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

RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

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


