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Stawiszyn, dnia 05.02.2019 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

dla postępowania: 

 
„ Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn” 
 

 

O wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych- zwanej dalej „ Ustawą”. 
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ROZDZIAŁ I. Informacje wstępne. 
Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie: 

1. „ Zamawiający:- Gmina i Miasto Stawiszyn. 

2. „ Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przez 

Zamawiającego na podstawie  niniejszej Specyfikacji i ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r . Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.). 

3. „ SIWZ”, „Specyfikacja”- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. „ SOPZ”- należy przez to rozumieć załącznik do SIWZ „ Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia”. 

5. „ Zamówienie”- należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został 

opisany w pkt. 3 SIWZ. 

6. „ Wykonawca”- podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia; podmiot, który 

złoży ofertę na wykonanie zamówienia; podmiot, który zawrze z Zamawiającym 

umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 

7. Wykonawca winien zapoznać się z całością SIWZ. Wszystkie załączniki do 

niniejszego SIWZ stanowią jej integralną część. 
8. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia do niej dołączone powinny być przygotowane 

zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ i odpowiadać jej treści. 

ROZDZIAŁ II. tryb udzielenia zamówienia. 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych ( j.t.  Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźn. Zm.), a także 

wydanych na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzeń wykonawczych dotyczących 

przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 

-    Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.w sprawie rodzajów 

      dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o  

      udzielenie  zamówienia ( Dz. U. z 2016r., poz. 1126). 

-    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie  

      średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania  

      wartości zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz. 2477). 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. 

zm.). 

3. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny 

ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, tzw. „ procedura odwrócona”. 

4. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia: art. 10 ust. 1 oraz art. 29-46 

Prawa zamówień publicznych (j.t.. Dz. U. z 2018rr., poz. 1986 z późn. zm.). 

5. W przypadku ewentualnych rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszej SIWZ a w/w 

aktem prawym oraz przepisami wykonawczymi, w tym Rozporządzeniem Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( dz. U. z 2018r., poz. 1993), 

pierwszeństwo w interpretacji mają w/w akty prawne. 

ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i transportu odpadów 

komunalnych z terenu  nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach 

administracyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j.t. 

Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.), a także z Wojewódzkim Planem Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022. 

2. Odbiór i transport odpadów komunalnych powstałych i zebranych z nieruchomości 

zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn odbywać się będzie z 

następujących sołectw: Petryki, Piątek Mały, Piątek Wielki, Piątek Mały Kolonia, 

Zbiersk, Zbiersk Cukrownia, Zbiersk Kolonia,  Długa Wieś Pierwsza, Długa Wieś 
Druga, Długa Wieś Trzecia, Wyrów, Werginki,  Nowy Kiączyn, Pólko-Ostrówek 

3. Odbiór i transport odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny odbywać 
się będzie zgodnie z wykazem odpadów przedstawionym w tabeli  nr 1: 

 

Tabela nr 1 

L.p.  Rodzaj odpadu 

1 Papier 

2 Metale 

3 Tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe 

4 Szkło 

5 Popioły żużle z palenisk domowych 

6 Odpady wielkogabarytowe m.in. meble, wózki, rowery,  

wielkogabarytowe urządzenia gospodarstw domowych itp. 

7 Komunalne odpady niebezpieczne przeterminowane leki,  

przeterminowane oleje i tłuszcze, przenośne baterie i  

akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

chemikalia, zużyte opony z  gospodarstw domowych 

8  Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne  

powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie  

wymagających pozwolenia na  budowę ani zgłoszenia zamiaru  

prowadzenia robót do właściwego organu administracji 

9 Tekstylia, odzież 
10  Odpady biodegradowalne ( zielone) 

 

4. Dostarczenie do nieruchomości zamieszkałych pojemników i kontenerów do zbierania  

zmieszanych odpadów komunalnych oraz popiołów i żużla z palenisk domowych, a 

także worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez Wykonawcę 
usługi, pozostałych jego własnością, oraz dbałość o ich należyty stan techniczny. 

5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 
6. Kod Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV): 
Przedmiot główny 

90500000-2 – Usługi związane z odpadami 

Przedmioty dodatkowe 

90513100-7 – Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

90512000-9 -  Usługi transportu odpadów 

34928480-6 -  Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 

90510000-5 -  Usuwanie i obróbka odpadów 

90514000-3 -  Usługi recyklingu odpadów 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszystkich odebranych odpadów 

komunalnych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn do Instalacji Regionalnej, j.t. 

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2,       
62-834 Ceków 
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8. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych ( j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn.zm., dalej Pzp), 

wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę  lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu 

przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( j.t. Dz. U. z 

2018r., poz. 917 z późn. zm.). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji 

zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, to wykonywanie usług szczegółowo określonych w 

Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do 
SIWZ. 

      Dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 

Pzp, na podstawie umowy o pracę, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia  

umowy, przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji 

zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą 
oni wykonywać. 

9. W celu kontroli wykonywania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku 

wynikającego art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany do 

przedkładania Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych przy realizacji 

zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą 
wykonywać według stanu na początek miesiąca obowiązywania umowy. 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

12. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

13. W ramach postępowania nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna. 

 

ROZDZIAŁ IV.  Termin wykonania zamówienia. 
 

1. Termin realizacji zamówienia ustala się na okres: od 01.04.2019r. do 30.11.2019r.  
2. Przekazanie raportu miesięcznego, kwitów wagowych i kart przekazania odpadów, za 

ostatni miesiąc (listopad 2019r. ), zgodnie z umową, ustala się, że nastąpi w terminie 7 

dni od dnia zakończenia tego miesiąca. 

 

ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu oraz zapis sposobu dokonywania 
oceny spełnienia tych warunków. 

 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 

1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, tj. Wykonawcy, którzy posiadają: 
     wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j.t. Dz. U. z 2018r., 

poz. 1454 z późn. zm. ); aktualne zezwolenie na transport, odzysk bądź 
unieszkodliwienie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 

grudnia 2012r. o odpadach ( j.t.dz. U. z 2018r., poz. 992  z późn. zm); obejmujący co 

najmniej rodzaje i kody odpadów komunalnych, wymienione poniżej w tabeli nr 2: 
 
Tabela nr 2 

Kategoria odpadu Kod odpadu 

zmieszane odpady komunalne 20 03 01 
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szkło 15 01 07, 15 01 06, 20 01 02 

metale 15 01 04, 15 01 06, 20 01 40 

tworzywa sztuczne 15 01 02, 15 01 06, 20 01 39 

opakowania wielomateriałowe 15 01 05, 15 01 06 

odpady wielkogabarytowe 20 03 07 

odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż 
niebezpieczne 

17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 

02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 

03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 

17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i 

rozbiórkowe 

pozostałe komunalne odpady niebezpieczne 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 21* (termometry 

rtęciowe), 20 01 27*, 20 01 19*, 20 01 28, 20 01 30, 

20 01 80 

przeterminowane leki i chemikalia 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 

15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 

80 

przeterminowane oleje i tłuszcze 20 01 25, 20 01 26* 

zużyte przenośne baterie i przenośne 

akumulatory 

20 01 33*, 20 01 34 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36 

odpady biodegradowalne (zielone) 20 02 01 

inne odpady komunalne 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 02 02, 20 

02 03 

Odpady komunalne nie wymienione w innych 

podgrupach  

20 03 99  

 

 

 
1.2  zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawcy, którzy: 

1.2.1. w okresie ostatnich dwóch lat w przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie należyte wykonanie lub 

wykonywanie co najmniej dwóch usług trwających minimum 8 miesięcy, 

polegających na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy o wartości minimum po 300 000,00 PLN brutto 

każda usługa. Informacje dotyczące wartości i czasu Wykonawcy obowiązani są 
podać w formularzu „ Wykaz wykonywanych usług”, który stanowi załącznik nr 6 do 
SIWZ. 

1.2.2 dysponują lub będą dysponować: 
             a) bezpylne z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym z funkcją   
                 kompaktującą 3x   -  2 szt. 

b) przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych  

- 2 szt. 

c) pojazd typu hakowiec lub bramowiec - 1 szt. 

1.2.3 Wyżej wymienione pojazdy muszą być: 
a) pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz 

danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości, 

b) pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie 

pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie 
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i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników 

zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, 

c) dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego bazą magazynowo- 

transportową: 
c.1. usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej 

niż 60 km od granic tej gminy, 

c.2. wyposażoną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed 

emisją zanieczyszczeń do gruntu, 

c.3. wyposażoną w urządzenia lub systemy, zapewniające zagospodarowanie wód 

opadowych i ścieków przemysłowych, zgodnie z wymaganiami określonymi 

przepisami ustawy z dnia 17 lipca 2017r.- Prawo wodne ( j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 

1566 z późn. zm.), 

c.4. wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników, odpowiadające liczbie 

zatrudnionych osób, 

 c.5. na terenie, której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do 

mycia i dezynfekcji pojazdów zgodnie z rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 

11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz. U. z 2013r., poz. 122). 

     Ocena spełnienia warunku zostanie, dokonana po wypełnieniu formularza” Wykaz 

posiadanego sprzętu”, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Wykonawcy posiadający ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 300 000,00 zł ( lub 

równowartość tej kwoty, według średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszeniu o 

niniejszym postępowaniu w Dz. Urz. UE.). 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wyklucza 

się: 
3.1. wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

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

250a, art. 258 lub art.270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny( j.t. Dz. 

U. z 2018r. poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010r. o sporcie (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1263 z późn.zm.),  

3.2.2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa a rt. 115§20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997r. – Kodeks karny ( j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1600, z późn.zm), 

3.2.3. skarbowe, 

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

powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2012r., poz. 769); 

3.3.wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie  skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 3.2; 

3.4. wykonawcę, wobec którego wydani prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
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wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności;  

3.5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje 

lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

3.6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zmawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

3.7.wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

3.8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postepowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a  także osoba wykonująca pracę na podstawie 

umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 

udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie Wykonawcy z udziału postępowaniu; 

3.9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie, mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych; 

3.10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 

2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary ( j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1661 z późn.zm.); 

3.11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

3.12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( j.t. Dz. U. z 2018r., 

poz. 798 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 

powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

4. wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić   
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązania tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 

ustawy Pzp. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

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

6. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu, zostanie 

przeprowadzona na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i 
dokumentów, określonych w Rozdziale V i VI SIWZ zgodnie z formułą „ spełnia- nie 
spełnia”. 
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ROZDZIAŁ VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
 

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy- wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie, dotyczy to również wspólników spółki cywilnej. 

2. Wraz z ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do    
 złożenia: 

2.1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- wzór stanowi 

załącznik Nr 3 do SIWZ; 
2.2. wpisu do rejestru działalności regulowanej, w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 

września 1996rr. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j.t. Dz. U. z 2018r., 

poz. 1454 z późn. zm); 

2.3. aktualnego zezwolenia na transport, odzysk bądź unieszkodliwienie odpadów 
komunalnych,  zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach            

( j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 992 z późn. zm.); 

2.4. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 2 latach przed upływem terminu 

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

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane( sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 6 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie; w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych dowody potwierdzające ich należyte wykonanie 

powinny być wydawane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert; 

2.5. wykazu posiadania sprzętu, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych 

dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z 

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami( sporządzonego według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ); 

2.6. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; 
2.7. informacji z Krajowego rejestru karnego  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczeniem na karę aresztu, 

w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 

ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 
2.8. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
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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; 
2.9. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
2.10. odpisu z właściwego rejestru lub 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; 
2.11. oświadczenia Wykonawcy o  braku orzeczenia wobec niego tytułem 
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne- wzór  

         oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; 

2.12 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu  
           skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie  

           określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6  ustawy Pzp- 

           wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ  
2.13 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 

Pzp- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 
2.14 oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 

opłatach lokalnych  ( j.t. Dz. U.  z 2018r., poz. 1445) – wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 4 do SIWZ 
3. W przypadku wspólnego ubiegania się udzielnie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców, dokumenty o których mowa w podpunktach 2.6.-2.14 są 
składane przez każdego z Wykonawców oddzielnie. Dotyczy to również wspólników 

w spółce cywilnej. 

4. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie albo przez upoważnionego 

pełnomocnika w imieniu tych Wykonawców. 

 

Dokumenty podmiotów zagranicznych 
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w : 
5.1. podpunkcie 2.10, - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku 

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 

sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dotyczy informacja albo 

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 

ustawy Pzp; 
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5.2. podpunktach 2.6.- 2.9.- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

5.2.1. nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne    lub 

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

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

5.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

5.3. Dokumenty, o których mowa w podpunktach 5.1. i 5.2., powinny być wystawione nie 

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

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w podpunkcie 

5.2.2. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego 

terminu. 

5.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w punkcie 5, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 

miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym  albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego  

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby.  

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

tego dokumentu. 

7. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale dotyczące Wykonawców i 

innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane są w oryginale. 

8. Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale, inne niż oświadczenia, o 

których mowa w  punkcie 9 niniejszego rozdziału, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem- z zastrzeżeniem §14 ust. 3 rozporządzenia 

Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 

1993) 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski, w przeciwnym razie nie będą brane pod uwagę. 
 

ROZDZIAŁ VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcą oraz  przekazywania oświadczeń  lub dokumentów, a także 
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą.  

 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faxem- wyłącznie na nr faksu  

62 7528097 lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i 
dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ ( również w przypadku 
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ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, dla 

których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna). 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający domniema ( przyjmuje), iż pismo ( dokument) wysłane przez 

Zamawiającego na numer faksu Wykonawcy, zostało mu doręczone w sposób 

umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

4. W odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ udzielane będą niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

5. Korespondencję należy kierować na adres:  

Gmina i Miasto Stawiszyn 
ul. Szosa Pleszewska 3, 
62-820 Stawiszyn 
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  
Angelika Grzelaczyk- procedura przetargowa, tel. 627528079 

Agata Grala,  Łukasz Komorski- opis przedmiotu zamówienia,  tel. 627528079 

 

ROZDZIAŁ VIII. Wadium 
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu 

składania ofert, wnieść wadium w wysokości 4800,00 zł 
2. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 

6 ustawy Pzp. 

3. Wadium wniesione w pieniądze ( PLN) wpłaca się przelewem na konto 

Zamawiającego, prowadzone przez  Bank Spółdzielczy w Pleszewie Oddział 

Stawiszyn nr 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005 z dopiskiem: „ Wadium- nr 
sprawy PFiZP.271.2.2019 – odbiór i transport odpadów komunalnych z 
nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy 
i Miasta Stawiszyn”. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający 

uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się ( zostanie zaksięgowane) 

na koncie Zamawiającego. 
4. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu 

ich wniesienia  należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej kopercie ( nie wpinać 
trwale do oferty). Kserokopię dowodu wniesienia wadium w formie innej niż 
pieniężnej należy trwale wpiąć do oferty. Kserokopia ta winna być poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 
5. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia przesłanek, o 

których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Jeżeli Wykonawca wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert, to Zamawiający zobowiązany jest do 

zwrotu wadium, na wniosek Wykonawcy.  
8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
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pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  
 
ROZDZIAŁ IX. Termin związania z ofertą. 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  
      się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą nie  
      powoduje utraty wadium. 
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału z postępowaniu.  
4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni prze 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedmiot 

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. 
6. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca 

nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu 

związania ofertą.  
 
 

ROZDZIAŁ X. Opis sposobu przygotowania ofert. 
 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie   
            dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej. 
3. Podstawowym elementem oferty jest wypełniony i podpisany „ Formularz oferty”-  
             załącznik nr 2 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć- wypełnione i podpisane: 
1.1. dowód wniesienia wadium, o którym mowa w rozdziale VIII, 

2.2. oświadczenia i dokumenty, o którym mowa w rozdziale IV, pkt. 9- 

             pełnomocnictwa oraz rozdział XVIII- podwykonawcy, jeśli dotyczy. 

 

4.  Jeżeli osoba podpisująca ofertę działała na podstawie pełnomocnictwa, to 

pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do 

podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być 
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem prze 

notariusza.  

5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy 

dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski i 

winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje 

się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 
6. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była ponumerowana, 

podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w 

szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, 

przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane i datowane przez 

Wykonawcę.  
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7. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane 

innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „ Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 419 z 

późn. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się aby trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z 

treścią art.11 ust. 4 przywołanej wyżej ustawy przez tajemnicę przedsiębiorstwa 

rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności.  

9. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:                       

9.1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani          

        są, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, do ustanowienia pełnomocnika do 

        reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w 

        postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca  

        się, aby  pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających   

        się  o udzielenie zamówienia. 

9.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani   

        są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy złożyć   
        w formie  oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem  

        przez notariusza.  Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z  

        Pełnomocnikiem.  

10. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć  
w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: 

 

„ Oferta na odbiór i transport odpadów komunalnych z 
nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach 

administracyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn.” 
Nie otwierać przed dniem 15.02.2019r  godz. 10:30 

 

 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające 

nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek 

z wyżej wymienionych informacji. 

Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z  

jej treścią do czasu otwarcia ofert oraz posiadać swój identyfikator w postaci 

pieczęci firmy.  

11 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczynił to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i 

wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści 

oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co 

oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy 

opatrzyć napisem: „ Zmiana oferty w postępowaniu na odbiór i transport 
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach 
administracyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn.” 

12 Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona to składa 

oświadczenie o wycofanie oferty, w kopercie posiadającej swój identyfikator w 
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postaci pieczęci firmy, z naniesionym na niej dodatkowym opisem:” Wycofanie 
oferty w postępowaniu na odbiór i transport odpadów komunalnych z 
nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy 
i Miasta Stawiszyn” 

13 Oświadczenie składane przez Wykonawcę, o którym mowa w rozdziale X pkt 11 i 12 

musi być złożone przed upływem terminu do składania ofert, z zachowaniem zasad 

dotyczących składania ofert określonych w SIWZ. Dokumenty te powinny być 
jednoznaczne i nie powodujące wątpliwości Zamawiającego co do treści i zamiaru 

Wykonawcy. 

14 Zwrócenie się Wykonawcy o wycofanie oferty lub jej zmianę bez zachowania 

wymogu pisemności ( drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez pracowników 

Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie nie spełniającej powyższych wymogów i 

inne)- nie będzie skuteczne. 

 

ROZDZIAŁ XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

1 Oferty w formie pisemnej należy złożyć do dnia 15.02.2019 r do godz. 10:00 w 

sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 
Stawiszyn. Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub 

pozostawienie awizo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku 

przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąć pod 

uwagę, że terminem jej dostarczenia  (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ do 

miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert. 

2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w 15 lutego 2019 r. o godzinie 10.30 w Urzędzie  
      Gminy  i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3. 
4 Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: kwota jaką zamierza 

przeznaczyć Zamawiający za sfinansowanie zamówienia, nazwa i siedziba 

Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, termin wykonania zamówienia, okres 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach oraz warunki płatności. 

5 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku 

nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle na pisemny 

wniosek Wykonawcy, informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia oraz informacje podane podczas otwarcia ofert. 

6 Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonywanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty. 

niezwłocznie zawiadamiający o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

 
ROZDZIAŁ XII. Opis sposobu obliczania ceny. 

 
1 Wykonawca zobowiązany jest do podania cen za wykonywanie przedmiotu  

zamówienia oraz dokonania wyliczeń w sposób i zgodnie ze wskazówkami zawartymi 

w „ Formularzu oferty”. Cenę należy podać liczbowo i słownie, w sposób i zgodnie ze 

wskazówkami zawartymi w „ Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 2 do 
SIWZ. 
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2 Ceny należy podać w PLN, z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku ( co  

     do grosza zgodnie z polskim systemem płatniczym), dokonując ewentualnych   

     zaokrągleń według zasady matematycznej, iż końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,  
     a końcówkę 0,5 grosza i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza. 

3. Cena oferty będzie ceną ryczałtową. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks Cywilny ( j.t. Dz. U. z 2018rr., poz. 1025 z póź. zm.) w art. 632 §1 „ 

Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przejmujący zamówienie nie 

może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 

można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.” 

4. W cenie nie należy uwzględniać kosztów zagospodarowania odpadów przez ZUOK         

„ Orli Staw”, ponoszonych bezpośrednio przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co 

do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny. 

6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na 

Wykonawcy. 

7. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonywaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

8. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku 

od towarów i usług ( j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.).  

9. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej 

w niej ceny podatku od towarów i usług, miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 

jej wartości bez kwoty podatku. 

 

ROZDZIAŁ XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy 
wyborze oferty i ich znaczenie. 
 

1. Kryteria wyboru oferty: 

a) kryterium: najniższa cena 

b) kryterium: termin płatności 

 

L.p KRYTERIUM WAGA 
1 Cena 60% 

2 Termin płatności ( licząc od dnia otrzymania prawidłowej 
faktury przez Zamawiającego) : do 14 dni – 0%, od 
15 do 20 dni -10%, 21-25 dni-20%, 26-29 dni 30%, 30 
dni- 40% 

40% 

 

Punkty, przyznawana za podane rozdziału XIII pkt. 1 kryteria będą liczone według 
następujących wzorów: 

Kryterium Wzór 
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Cena ( Cmin/Cof)⃰100 ⃰waga 

gdzie: 

-Cmin- najniższa cena spośród wszystkich 

ofert 

-Cof- cena podana w ofercie 
Termin płatności ( P of. ocen./P max) ⃰100 ⃰ waga 

gdzie: 

P of ocen.- liczba dni terminu płatności  

podana w ocenianej ofercie, 

P max- maksymalna liczba dni terminu 

płatności spośród nieodrzuconych ofert 
 
2. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym z kryterium, 

otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym 

wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. 

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa 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. 

3. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała 

najwyższą ilość punktów. 

 

ROZDZIAŁ XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

2. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum ( tzn. Wykonawcy określonemu w 

art. 23 ustawy Pzp Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda umowy regulującej). 

 

 

ROZDZIAŁ XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Zamawiającego, będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego 

kwotą zabezpieczenia( wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany 

przez Zamawiającego, musi nastąpić przed  podpisaniem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego).                                                                                                                                                                                 

 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na konto 

Gminy i Miasta Stawiszyn na rachunek prowadzony przez Bank Spółdzielczy w  

Pleszewie, oddział w Stawiszynie Nr  55 8407 0003 0500 0101 2000 0006 z  

dopiskiem:  
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„ Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 
położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn” 

 

 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w 

kilku następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp: 

a) pieniądzu 

b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych 

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

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

Dz. U. z 2018r., poz. 110 późń. zm.). 

4 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w rozdziale XV 

pkt 3 lit. b)-e) SIWZ ( tj. art. 148 ust. 1 pkt 2-5 Pzp) Wykonawca składa oryginał 

dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych formach. 

4 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

ROZDZIAŁ XVI. Istotne dla stron postanowienia- wzór umowy, w tym warunki zmiany 
umowy. 
 

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą 
ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ. 

2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę.  
3. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 

niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w formularzu ofertowym. 

4. Postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku nr 8 do SIWZ. 
5. Wszelkie zamiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Pzp. 

6. Zmiana postanowień umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu 

realizacji, jest dopuszczalna w przypadku zmiany obowiązującej wysokości podatku 

VAT od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub 

zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający 

dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy o kwotę, stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a 

dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres 

po wejściu w życie zmiany jego wysokości. 

7. Zmiana postanowień umowy z przyczyn opisanych w ust. 3 może wpłynąć na zmianę 
wysokości wynagrodzenia, przy czym zwidzenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy może nastąpić wyłącznie o kwotę nie większą niż wartość wzrostu 

wysokości kosztów świadczenia usługi udokumentowanych  przez Wykonawcę. 
 

ROZDZIAŁ XVII. Pouczenie o środkach 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 jak dla postępowań powyżej 



Przetarg nieograniczony na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach 

administracyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn” 

 

Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn ,tel. ( 62 ) 75-28-079,  

fax ( 62 ) 75-28-097, www.stawiszyn.pl, e-mail: sekretariat@stawiszyn.pl 
 

18 

S
tr

o
n

a
1

8
 

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. 

 

ROZDZIAŁ XVIII. Podwykonawstwo. 
 

1. W przypadku zakładania możliwości zlecenia przez Wykonawcę części prac 

Podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom stanowiący 

załącznik nr 10 do SIWZ. 
2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace 

wykonane przez Podwykonawców. 
4. Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do wszystkich Podwykonawców 

podczas wykonywania usługi objętej zamówieniem. 
5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odstąpienia od umowy z 

Podwykonawcą, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

Podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych w postępowaniu o udzielenie  zamówienia, w wyniku rozstrzygnięcia 

którego umowę lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 

Podwykonawcy usług lub dotrzymania terminów realizacji tych usług. 
6. Zmiany Podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp będzie podmiotem 

udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego Podwykonawcę, spełniającego 

na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z 

załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w 

SIWZ. 
 

ROZDZIAŁ XIX. Umowa ramowa. 
 

1. Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej. 

 

ROZDZIAŁ XX. Ogłoszenie wyników przetargu. 
 

1 Na podstawie art. 92 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie zawiadomi uczestników 

postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
ROZDZIAŁ XXI. Unieważnienie postępowania. 
 

1. W przypadkach określonych w art. 93 ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ  XXII. Kary umowne.  
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za niewykonywanie lub 

nienależyte wykonanie umowy. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę 
odszkodowania stanowią kary umowne. Strony ustalają, iż z tytułu niewykonania lub 
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nienależytego wykonania umowy stosowane będą kary umowne w wysokościach 

określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 
 
 
ROZDZIAŁ XXIII. RODO. 
 

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 danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Stawiszyna, ul. 

Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn , tel. (0627528079) , e-mail: 

sekretariat@stawiszyn.pl;  

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować 
się z Panem Damianem Posiłkiem – Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy i 

Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska  3, 62-820 Stawiszyn , tel. 062 7528079 

wew 22, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@stawiszyn. pl;  

3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na udzielenie 

złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 3.328.273,14  zł, odbiorcami danych 

osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja  postępowania, 

4. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane 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, 

5. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6. Wykonawca posiada: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy 

dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy; 

- 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 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

7. Wykonawcy nie przysługuje: 

-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  danych osobowych Wykonawcy 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 
 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ( SOPZ) 

2. Załącznik nr 2 do SIWZ-  Wzór formularza oferty 
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3. Załącznik nr 3 do SIWZ- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu 

4. Załącznik nr 4 do SIWZ-  Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z 

postępowania 

5. Załącznik nr 5 do SIWZ- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej 

6. Załącznik nr 6 do SIWZ- wykaz wykonanych usług 

7. Załącznik nr 7 do SIWZ- Wykaz posiadanego sprzętu 

8. Załącznik nr 8 do SIWZ- Wzór umowy 

9. Załącznik nr 9 do SIWZ-  Wykaz pojemników/ worków, które Wykonawca jest 

obowiązany zapewnić. Wykaz nieruchomości wielolokalowych. 

10. Załącznik nr 10 do SIWZ- Podwykonawcy 

11. Załącznik nr 11 do SIWZ- Zestawienie nieruchomości, liczby osób zamieszkałych i 

pojemności pojemników dla odpadów zmieszanych w poszczególnych 

nieruchomościach na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn. 

 

 

Burmistrz Stawiszyna 

/-/ Justyna Urbaniak 

 


