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                                Zamawiający: 

 Gmina Nowe Ostrowy 

 Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy, 

 REGON: 611015780; NIP: 775-24-06-168 

 

 

Nr sprawy: ZP 271.9.2021 

 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym bez negocjacji, 

zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.-  Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej ustawy PZP 

o wartości szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równoważności kwoty 214.000 euro 

 
na zadanie pn.: 

„Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowe Ostrowy” 

 

 

 

 

Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.11.2021 r.:  

BZP/TED/Nr referencyjny 2021/BZP 00269976/01 

 

mini Portal – identyfikator postępowania: 046450e5-6edc-45a7-902f-15bd048bf92b 

 

 

 

 

 

 

 

      Zatwierdził:  
 

 Nowe Ostrowy, 2021.11.10.                                                           Wójt Gminy Nowe Ostrowy 

 

                                                               /-/ Zdzisław Kostrzewa  
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES 

POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ 

PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

Gmina Nowe Ostrowy 

Nowe Ostrowy 80  

99-350 Ostrowy 
tel.: 24 356-14-00; 356-14-02; 356-14-12 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@noweostrowy.pl  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.noweostrowy.bip.org.pl 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ 

ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY 

ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego będą udostępniane na: www.noweostrowy.bip.org.pl  

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – zwane dalej także „pzp” 

IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA 

NEGOCJACJI 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie  

i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Nowe Ostrowy.  

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym regulacje prawne oraz standardy 

jakościowe, a także obowiązujące wykonawcę normy zawiera Załącznik nr 5 do SWZ.   

2. Szczegółowe obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 

określają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - 

Załącznik nr 1 do SWZ.  

3. Minimalny termin płatności wynosi 14 dni, maksymalny termin płatności wynosi 30 dni. 

Termin płatności jest w przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert. 

4. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w 

okolicznościach, o których mowa w art. 95 pzp: 
Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp Zmawiający określa, iż czynności wskazane w ust. 1 

przedmiotu zamówienia t.j. czynności bezpośrednio związane z odbiorem, załadunkiem, 

transportem, wyładunkiem oraz zagospodarowaniem odpadów, powinny być wykonane 

przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 

1320 ze zm.). W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na 

podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności 

mailto:sekretariat@noweostrowy.pl
http://www.noweostrowy.bip.org.pl/
http://www.noweostrowy.bip.org.pl/
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w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w szczególności: 

oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, zawierającego informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika.  

Powyższe zostanie przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy w każdym czasie 

realizacji przedmiotu zamówienia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o pracę zatrudnionego pracownika.  

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie zespołu wykonującego prace 

Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.  

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane powyżej.  

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (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 

90514000-3 usługi recyklingu odpadów 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:  

od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r. 

 

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI TEJ UMOWY 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ. 

VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 

TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA 

I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: 

1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/,  

2) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal  

https://epuap.gov.pl/wps/portal
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3) Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zamawiającego prowadzonego postępowania: 

/dr3y0wb68y/skrytka 

      oraz  

4) poczty elektronicznej: sekretariat@noweostrowy.pl (z wyłączeniem składania ofert) 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania 

z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx 

oraz Regulaminie ePUAP. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 

miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień 

tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do 

komunikacji” wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1Pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz 

innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 

(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie 

może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 

8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza 

do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: 

sekretariat@noweostrowy.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi 

być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 

30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. 

U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 

23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

mailto:sekretariat@noweostrowy.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
mailto:sekretariat@noweostrowy.pl
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dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 

2020 poz. 2415). 

9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób 

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

10. Zamawiający podaje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie 

można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając 

wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

 

IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 

Osoby ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:   

Karolina Szymczak, tel. 24 356-14-02; 

Mariusz Marczak, tel. 24 356-14-12; 

e-mail: sekretariat@noweostrowy.pl  

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. 

do 23 grudnia 2021 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust.2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie 

danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odti opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na 

komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 

8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.  

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

miniPortalu. 

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 

osobistego lub podpisu zaufanego. 

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zamawiający rekomenduje 

podpisanie jednym rodzajem podpisu). Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder 

.zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem 

mailto:sekretariat@noweostrowy.pl
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Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty 

składające się na ofertę. 

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 

które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w 

osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z 

przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby 

uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane 

w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 

przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań 

w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 

18 ust. 3 pzp.  

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę, a następnie wraz 

z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

      Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór    

       stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. 
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego 

wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu 

Ofertowym. 

9. Do oferty należy dołączyć:  

9.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

9.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert 

składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

9.3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wg 

Załącznika nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie 

przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z 

Wykonawców. 
10. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale. 

11. Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa – zał. nr 7 do SWZ 

12. Oświadczenie dotyczące zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – zał. nr 8 do SWZ - jeżeli 

dotyczy. 

13. Oświadczenie, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (o którym mowa 

w dziale XX pkt 5) - jeżeli dotyczy.  

14. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych 

dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

15.  Dowód wniesienia wadium.  

16. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

 

XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie  

do dnia 24 listopada 2021 r., do godz. 9
00

.  



7 

 

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP /dr3y0wb68y/skrytka i udostępnionego również na 

miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej 

na miniPortalu. 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

7. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy 

zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

8. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 

dostępnej na miniPortalu. 

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 listopada 2021 r.,  o godzinie 9
15

 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 

pliku do odszyfrowania. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępniana na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

5.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

      5.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 



8 

 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 

na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub 

przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 

pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz 

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 

szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty 

lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 

wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 

być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

XV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w 
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postępowaniu: 

 

1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym  
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. 

1.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile 

wynika to z odrębnych przepisów  
 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:  

- Posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w przepisie art. 9b ustawy z dnia 

13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 

888 z poźn. zm.) 

- Posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w 

opakowaniach i gospodarujących odpadami – rejestr BDO zgodnie z wymogami ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.).  

1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej  
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: 

- posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500.000,00 zł. 

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego sytuacji ekonomicznej zamawiający żąda przedstawienia dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną 

przez zamawiającego. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej  
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

sprzętem specjalistycznym do odbioru i transportu odpadów tj. minimum: 

- 2 samochodami przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z 

pojemników, 

- 2 samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych – wg zał. nr 6 do SWZ. 

2) oraz wykaże się wykonaniem 2 usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 

usługi odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia - wzór wykazu stanowi 

załącznik nr 10  do SWZ. 

 

2 Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach 

wymienionych w SWZ.  

3 Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,  

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w 

inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

XVI.   INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 
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1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: 

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

aktualne na dzień składania ofert stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - załącznik nr 

3A i załącznik nr 3B do SWZ. 

2) Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa - załącznik nr 7 do SWZ. 

3) Oświadczenie dotyczące zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 8 

do SWZ - jeżeli dotyczy. 

4) Oświadczenie, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (o którym 

mowa w dziale XX pkt 5) - jeżeli dotyczy.  

5) W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych 

dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo. 

6)  Dowód wniesienia wadium.  

 

2. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 

wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych 

środków dowodowych, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp: 

1) Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

a) Odpowiednie zezwolenie licencja, koncesja, lub potwierdzenie wpisu do rejestru 

działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych 

usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania zgodnie z 

warunkami określonymi w rozdz. XV 1.2 

b) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami - zgodnie z warunkami określonymi w rozdz. XV 1.4 

c) Wykaz wykonanych usług a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych z 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie- zgodnie z warunkami określonymi w rozdz. XV 1.4 

2) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu: 

Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej  
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej 

samej grupy kapitałowej - załącznik nr 9 do SWZ. 
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3. 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 podmiotowych środków dowodowych, 

aktualnych na dzień ich złożenia. 

4. Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do 

złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na 

dzień ich złożenia. 

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. 

6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, 

pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

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

polski. 

XVII.  INFORMACJE O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

XVIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH 

PODMIOTÓW TRZECICH 

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

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów trzecich, na zasadach określonych w art. 118-123 ustawy Pzp. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, zobowiązany jest: 

1)    złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, musi potwierdzać, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 

lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

2) złożyć wraz z ofertą ”Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 

warunków”, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 

pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy w Dziale XIV niniejszej 

SWZ. 
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4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego 

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 

XIX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ  

WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych 

Podwykonawców, jeżeli są już znani. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, 

podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych 

w realizację zamówienia, jeżeli są już znani. 

4. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w 

odniesieniu do informacji, o których mowa w pkt 3, w trakcie realizacji zamówienia, a 

także przekazać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

5. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ. 

XX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

  W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i 

zawarcia umowy (lider konsorcjum). 

 Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej 

opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców. Szczegółowe informacje w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zawiera 

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 

   Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności 

wskazanie: 

1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy; 

2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 

3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument 

”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o 

którym mowa w Dziale XVI pkt 1 ppkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia 

oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, mogą polegać 

na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają czynności, do realizacji których te 



13 

 

zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które 

czynności wykonają poszczególni wykonawcy. 

XXI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 
1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ, jako cenę brutto z uwzględnieniem kwoty 

podatku od towarów i usług (VAT) i z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i 

usług (VAT). 

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.  

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

zamówienia oraz wszelkich innych kosztów nieujętych w dokumentacji przetargowej, lecz 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, stanowiącego 

składową ceny za odbiór i  za zagospodarowanie odpadów komunalnych:  

- podstawą ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych stanowi stawka za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych 

odpadów komunalnych, ujmująca wszelkie koszty związane z odbiorem, transportem i 

zagospodarowaniem odpadów komunalnych, 

- w cenie za tonę odpadów (odbiór i zagospodarowanie) należy skalkulować możliwość 

zmiany ilości poszczególnych rodzajów odpadów.  

3.  Należy przyjąć, iż podane ilości odpadów komunalnych, wykazane w załączniku nr 5 do 

SWZ są szacunkowe i zostały podane w odniesieniu do poprzednich lat, w związku z 

czym w takcie realizacji umowy mogą ulec zmianie. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą 

przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.  

4.  Cena oferty brutto za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wymieniona w 

formularzu jest ceną szacunkową całego przedmiotu zamówienia uwzględniająca podatek 

VAT, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przy szacowanych ilościach w latach 

2020 –2023. 

5.   Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

1. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

2. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający 

doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą 

miałby obowiązek rozliczyć. 

3. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest: 

1) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 
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XXII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT 
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował 

następujące kryteria i ich wagi: 

1) Cena oferty – „C” – 60% 

W tym kryterium zostanie zastosowany następujący wzór: 

cena najtańszej oferty 

C = ----------------------------------- x 60% 

cena badanej oferty 

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 60,00 pkt, a pozostałe oferty 

proporcjonalnie mniej. 

2) Kryterium środowiskowe „S” – 20% 

W tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę informacje zawarte  

w formularzu oferty. Przyznane punkty będą dotyczyły spełnienia norm emisji spalin dla 

pojazdów specjalistycznych przeznaczonych do odbioru odpadów będących własnością 

Wykonawcy. 

Oferta Wykonawcy otrzyma: 

- po 2 pkt. za pojazd spełniający normę emisji spalin Euro 5 

- po 1 pkt. za pojazd spełniający normę emisji spalin Euro 4 

- 0 pkt. za pojazdy spełniający normę emisji spalin Euro 3 i poniżej 

Wykonawcy maksymalnie mogą wykazać 5 pojazdów spełniających normę emisji spalin Euro 5, 

5 pojazdów spełniających normę emisji spalin Euro 4 i 5 pojazdów spełniających normę emisji 

spalin Euro 3 i poniżej.  

W podanym kryterium można otrzymać maksymalnie 10 pkt. 

W kryterium środowiskowym zostanie zastosowany wzór: 

 

       łączna przyznana liczba punktów 

 S = ------------------------------------------------- x 20% 

          maksymalna ilość punktów 

 

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 20,00 pkt, a pozostałe oferty proporcjonalnie 

mniej. 

 

 3) Kryterium płatności  „T” – 20% 
W tym kryterium zostaną zastosowane następujące zasady punktacji: 

 

              - termin płatności - 14 dni –   0 pkt. 

              - termin płatności – 21 dni – 10 pkt.   

              - termin płatności – 30 dni -  20 pkt.   

 

Całkowita liczba punktów „L”, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:  

L = C + S + T 
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2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 

najkorzystniejszą ofertę.  

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SWZ i zostanie oceniona 

jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

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

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

spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

XXIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Zamawiający zawiera umowę  w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę  w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

złożono tylko jedną ofertę . 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które 

stanowią Załącznik Nr 1 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze 

złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu 

umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się  od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

XXIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 

10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych);  

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

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

1) pieniądzu;  
2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Łódzki Bank Spółdzielczy 

Filia Ostrowy 03 9023 0006 3900 4066 2000 0160 z dopiskiem: 

Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy Nowe Ostrowy”, nr sprawy ZP.271.9.2021 



16 

 

4. Wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego 

należną kwotą wadium. Oznacza to, że wymagana kwota wadium musi być zaksięgowana na 

koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód zapłaty wadium 

należy załączyć do oferty. 
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał 

gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe 

wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium przez Wykonawcę określone w ustawie pzp.  

2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej 
kwoty wadium; 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień 

składania ofert);  

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer 

przedmiotowego postępowania; 

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Nowe Ostrowy; 

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 

58 pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą 

treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej 

treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy 

lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży 

wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 pzp. zostanie 

odrzucona. 

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

 

XXV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 
1. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, 

złożenia, przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

1)   pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy zamawiającego nr 03 9023 0006 3900 4066 2000 0160 z dopiskiem: 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zadanie: „Świadczenie usług odbioru 

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

z terenu gminy Nowe Ostrowy”, nr sprawy ZP.271.9.2021 
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2. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z 

należności za częściowo wykonany przedmiot zamówienia.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione i zwrócone 

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania jej przez 

Zamawiającego za należycie wykonaną. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na 

podstawie art. 58 ust. 1 pzp ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy 

i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

1.  rodki ochrony prawnej przysługują  Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść  szkodę  w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

2.1.niezgodną z przepisami ustawy czynność  Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zmówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2.2.zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zmówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się  do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w 

formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę  wnosi się  do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„ rodki ochrony prawnej” pzp. 

 

Załączniki do SWZ 

Zał. nr 1 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

Zał. nr 2 - Formularz Ofertowy; 

Zał. nr 3A - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu; 

Zał. nr 3B - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału; 

Zał. nr 4 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych; 

Zał. nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia; 

Zał. nr 6 - Wykaz sprzętu; 

Zał. nr 7 - Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa; 

Zał. nr 8 - Zobowiązanie podmiotu; 

Zał. nr 9 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej; 

Zał. nr 10 - Wykaz wykonanych usług. 

 


