
 

Zbójno, dnia 19.10.2020 roku 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Numer sprawy: ZPF.271.8.2020  

Nazwa zadania: „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Zbójno”. 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 

Nazwa zamawiającego: GMINA ZBÓJNO 

Adres zamawiającego: ZBÓJNO 178A 

Kod Miejscowość:  87-645 ZBÓJNO 

Telefon:  54 280 19 21 

Faks:  54 280 19 21 

Adres strony internetowej:  www.zbojno.pl 

Adres poczty elektronicznej:  bip@zbojno.pl 

Godziny urzędowania: 730 do 1530 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

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

- 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1282), 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2453), 
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 W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

   

III. Opis przedmiotu zamówienia 

I. Przedmiotem zamówienia jest: 

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbójno w okresie 

od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. tj.: 

1. Odzysk lub unieszkodliwienie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których 

mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.                                        

z 2020 r. poz. 1439 ze  zm.).  

2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów dostarczanych przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych do stałego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanym dalej 

PSZOK.  

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów prawa, w szczególności takich jak: 

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze. zm.),  

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1439 ze  zm.),  

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.),  

- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.                      

z 2019 r., poz. 1895 ze zm.),  

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r., poz. 521 ze  zm.),  

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),  

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r. poz. 1145 ze zm.);  

-  ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.)  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009 r. Nr 104, poz. 868),  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych (Dz. U z 2016 r., poz. 2167),  

 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia 

składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412),  
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 

r., poz. 122),  

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

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019r. poz. 2028 ze zm.)  

-  uchwała Nr XXXII/546/17 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 29 maja 2017 r.                    

w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 

2016 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2028” ( Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2017 r., poz. 2403),  

- uchwała Nr XIX/124/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zbójno (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.                     

z 2020 r., poz. 4762), 

- uchwała Nr XIX/123/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r., 

poz. 4761),  

W przypadku zmian przepisów prawa Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania w trakcie 

realizacji zamówienia aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

A. Ogólna charakterystyka Gminy Zbójno w kontekście odbioru i zagospodarowania odpadów. 

a) Powierzchnia gminy Zbójno wynosi 8,4 tyś ha. 

b) Liczba mieszkańców zameldowanych (stałych i czasowych) na terenie gminy wg stanu na dzień 

31.12.2019 r. wynosi 4527 osób, wg stanu na dzień 31.07.2020 r. wynosi 4522 osób, co oznacza,                 

że liczba osób w ciągu siedmiu miesięcy zmniejszyła o 5 osób. Zatem zakłada się, że liczba 

mieszkańców Gminy Zbójno w kolejnych latach nie zmieni się znacząco. 

c) Gmina Zbójno obejmuje 16 sołectw. Najmniej posesji znajduje się w sołectwach: Zosin i Podolina, 

najwięcej w Działyniu i Zbójnie. 

Na terenie gminy Zbójno, wg stanu na dzień 31.07.2020 r. położonych jest 982 nieruchomości 

zamieszkałych, w tym w podziale na miejscowości: 

Adamki –  45, 

Ciechanówek –  15, 

Ciepień –  44, 

Pustki Działyńskie –  46, 

Nowy Działyń – 32, 

Przystań – 6, 
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Działyń – 81, 

Imbirkowo – 4, 

Klonowo –  56, 

Kazimierzewo –  8, 

Kiełbzak – 1, 

Łukaszewo – 39, 

Obory –  43, 

Podolina – 19, 

Rudusk –  16, 

Rembiocha – 36, 

Rembiesznica – 11, 

Ruże – 39, 

Sitno – 87, 

Wielgie – 70, 

Wojnowo – 44, 

Zbójenko – 33, 

Zbójno – 190, 

Zosin –  17. 

d) Liczba osób zamieszkałych na terenie Gminy Zbójno, ustalona na podstawie złożonych deklaracji 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 

30.06.2020 r. wynosi 3 591 osób.  

e) szacunkowa liczba punktów odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 

Zbójno, ustalona na podstawie złożonych deklaracji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2020 r. wynosi 1 092 szt. 

UWAGA!  

Powyższe dane mają charakter szacunkowy, mogą ulec zmianie, m.in. w wyniku naturalnych migracji 

ludności, oddania do użytkowania budynków mieszkalnych. W związku z tym może nastąpić 

zwiększenie lub zmniejszenie ilości osób zamieszkałych na terenie gminy oraz liczby obsługiwanych 

nieruchomości. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby obsługiwanych nieruchomości oraz liczby 

ludności na terenie Gminy Zbójno nie będzie powodowało zmiany ceny zaoferowanej przez 

Wykonawcę w złożonej ofercie.  

f) W Gminie Zbójno  w roku 2019 z nieruchomości zamieszkałych zebrano następujące ilości 

odpadów komunalnych: 

➢ niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) – 532,820 Mg 
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➢ opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02) – 1,400 Mg; 

➢ zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06) – 99,520 Mg; 

➢ opakowania ze szkła (kod 15 01 07) – 0,860 Mg; 

➢ odpady betonu i gruz betonowy z rozbiórki i remontów (kod 17 01 01) – 29,240 Mg; 

➢ zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03 (kod 17 09 04) – 73,980 Mg; 

➢ zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 

01 35 ( kod 20 01 36) – 1,360 Mg; 

➢ odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) – 16,540 Mg; 

➢ inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – popiół (kod 20 01 99) – 28,800 

Mg; 

➢ zużyte opony (kod 16 01 03) – 1,780 Mg; 

➢ odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01) – 22,140 Mg. 

RAZEM 807,28 Mg. 

g) W Gminie Zbójno  w roku 2019 z PSZOK zebrano następujące ilości odpadów komunalnych: 

➢ tworzywa sztuczne (kod 20 01 39) – 5,900 Mg; 

➢ odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 9,500 Mg; 

➢  odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – gruz (kod 20 03 99) – 15,880 Mg; 

➢ zużyte opony (kod 16 01 03) – 0,880  Mg; 

➢  szkło (kod 20 01 02) – 1,540 Mg; 

➢ zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 

01 35 ( kod 20 01 36) – 1,180 Mg 

RAZEM 34,88 Mg. 

Podane ilości odpadów komunalnych wynikają z wystawionych Kart Przekazania Odpadów 

odebranych przez podmiot odbierający odpady. 

Zgodnie z założeniami wynikającymi z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz Planu 

gospodarki odpadami województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 

2023-2028, prognozowany wzrost ilości odpadów komunalnych domowych wyniesie 0,6%-1% 

rocznie/na 1 osobę. W oparciu o prognozy wynikające z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami w 

małych miejscowościach rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów jest odmienna niż w wielkich 

miastach, a tempo przyrostu wytwarzania odpadów jest wolniejsze. W związku z tym przyjęto dolne 

wartości progowe przyrostu ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na poziomie 0,8% rocznie.  
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Na podstawie powyższych danych, zakładając wzrost wytworzonych odpadów komunalnych na 

poziomie 0,8% rocznie, Zamawiający szacuje, że na terenie Gminy Zbójno zostanie wytworzonych 

odpowiednio:  

• w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 – 2 587,66 Mg odpadów komunalnych, w tym 1 637,17 

Mg – odpady niesegregowane i 950,490 Mg – odpady segregowane. 

Ilość wytworzonych odpadów na terenie Gminy Zbójno nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone 

ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy, w zależności od potrzeb 

zgłaszanych przez właścicieli nieruchomości. Podane przez Zamawiającego wielkości należy 

traktować wyłącznie jako orientacyjne i pomocnicze przy przygotowaniu oferty w postępowaniu 

przetargowym. 

B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

1. Obowiązki wykonawcy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów: 

a) Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów 

obejmujących papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło  oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3b i art. 3c 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1439 ze  zm.) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2016 r., poz. 2167), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczania składowania masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji (Dz. u. z 2017 r., poz. 2412), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych 

frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2028 ze zm.), uchwałą XXXII/546/17 Sejmiku Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 maja 2017  r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami 

województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” ( Dz. Urz. 

Woj. Kuj. – Pom. z 2017 r., poz. 2403). 

b) Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i zagospodarowania  bezpośrednio od wszystkich 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Zbójno następujących 

rodzajów odpadów:  

- niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,  

- selektywnie zebranych: 

* tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,  

*szkło, 
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*metale, 

*papier i tektura, 

*bioodpady, 

*popiół. 

Szczegółowy wykaz nieruchomości od których odbierane będą odpady zostanie przekazane 

Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość 

zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości o 5 %, bez zmiany warunków 

wynagrodzenia. 

Wykonawca będzie również zobowiązany do odbioru i zagospodarowania: 

- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon, które będą odbierane 2 razy do 

roku od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz  w ramach prowadzenia punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych,  

- zużytego sprzętu elektryczny i elektroniczny, który będzie odbierany 2 razy do roku od właścicieli 

nieruchomości oraz w ramach prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

 - zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych, odpadów tekstyliów i odzieży, odpadów niebezpiecznych, odpadów 

niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziom 

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,  które  będą odbierane jedynie w ramach 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

- popiołu w ramach punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

c) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów 

z jego winy odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

d) Wykonawca zobowiązany będzie także do posprzątania rozsypanych odpadów będących 

wynikiem jego działania w wyniku opróżniania pojemników na odpady komunalne oraz odstawienie 

pojemnika na miejsce, z którego zostały zabrane oraz do zebrania odpadów lezących obok altanek 

śmietnikowych i pojemników. 

e) Wykonawca zobowiązany będzie w ramach umowy do: 

-  przygotowania kolorowego kalendarza z harmonogramami odbioru odpadów. Harmonogram 

odbioru odpadów komunalnych musi być kontynuacją obecnego, obowiązującego z zachowaniem 

okresów wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Dopuszczalna jest 

zmiana harmonogramu odbioru  odpadów komunalnych. Wszelkie zmiany harmonogramu odbioru 

odpadów wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem zmian jednorazowych wynikających z 

nadzwyczajnych sytuacji, np. powódź, gwałtowne opady śniegu, nieprzejezdna droga, dni ustawowo 
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wolne od pracy. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy, jednak wymaga uzgodnienia z 

Zamawiającym. zmieniony harmonogram Wykonawca doręczy niezwłocznie właścicielom 

nieruchomości oraz przekaże Zamawiającemu w formie elektronicznej. 

- przygotowania kolorowych materiałów informacyjnych  dotyczących  selektywnej zbiórki odpadów 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2482) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 

wybranych frakcji odpadów, 

- wyrażenia zgody na udostępnienie ww. informacji na stronach internetowych, 

- skutecznej dystrybucji ww. materiałów wśród właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 

- dystrybucji innych dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami o ile nie będą one 

wymagały potwierdzenia odbioru. 

f) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi. 

g) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu 

nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku 

stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji 

odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do 

pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z 

obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca 

zobowiązany będzie załączyć dokumentację – zapis cyfrowy wykonany przez aparaturę (aparat 

cyfrowy lub kamera oraz urządzenie GPS) znajdującą się w pojeździe odbierającym odpady z 

nieruchomości  oraz protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie 

wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. 

zdarzenia. dokumentacja musi być podpisana przez Wykonawcę i musi zawierać także dane osobowe 

świadków. 

h) Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej 

wadze i przechowywania dokumentacji pomiarów do wglądu Zamawiającego przez okres 

wykonywania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli czynności ważenia 

odpadów. 

i) Biorąc pod uwagę, że właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości                    

w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz pojemniki do popiołu 

Wykonawca winien umożliwić właścicielom nieruchomości ich wynajem, dzierżawę lub inną formę 

dysponowania. 
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j) Wykonawca na własny koszt w ramach zamówienia dostarczy odpowiednią ilość pojemników bądź 

worków do odpadów segregowanych właścicielom nieruchomości, przy zabudowie jednolokalowej 

(jednorodzinnej) oraz wielolokalowej, na których zamieszkują mieszkańcy i od których odbierane są 

odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, przez cały okres obwiązywania umowy. 

Wykonawca w momencie odbioru worków z odpadami segregowanymi zobowiązany jest zapewnić 

na własny koszt worki na wymianę w ilości równej odebranym w stosunku 1:1, a  miarę potrzeby 

mieszkańca większej ilości. Obowiązek ten dotyczy worków do zbierania szkła, papieru i tektury, 

metalu , tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych raz bioodpadów. 

k) Wykonawca zobowiązany będzie  do świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbioru 

odpadów. Usługi dodatkowe to odbiór poza ustalonym harmonogramem odpadów zmieszanych oraz 

odpadów segregowanych na wniosek właściciela z terenu nieruchomości, nieujętych w przedmiocie 

zamówienia. Wykonawca zawrze odrębna umowę (poza przedmiotem zamówienia) z właścicielami 

nieruchomości, jeżeli właściciele nieruchomości zgłoszą potrzebę wynajmu, dzierżawy lub innej 

formy dysponowania pojemnikami lub zgłoszą potrzebę zakupu worków, a Gmina nie będzie 

ponosiła z tego tytułu żadnych kosztów. Cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia nie 

obejmuje świadczenia usług dodatkowych. 

l) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji 

przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji. 

ł) Wykonawca zobowiązany jest również do utworzenia na terenie gminy Zbójno wyposażenia i 

prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców 

gminy Zbójno. Wykonawca wyposaży PSZOK po uzyskaniu stosownych uzgodnień i zezwoleń 

wymaganych przepisami prawa w pojemniki zgodnie z poniższym wykazem: 

- pojemnik – kontener otwarty o pojemności min.  6,0 m³ w ilości 1 szt. opisany na odpady 

budowlane i rozbiórkowe, 

- pojemniki, kontenery (mogą być siatkowane) o pojemności min. 5,0 m³ w ilości 3 szt. Każdy 

pojemnik odrębnie opisany z podziałem na poszczególne frakcje odpadów (zużyte opony, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe), 

- specjalistyczne pojemniki – kontenery magazynowe, na odpady niebezpieczne o pojemności min. 

1,1 m³ w ilości 2 szt. opisane z podziałem na poszczególne frakcje odpadów (środki chemiczne, farby 

i lakiery oraz akumulatory), 

- pojemnik otwarty o pojemności min. 1,1 m³ na bioodpady, 

- pojemniki zamykane od góry o pojemności min. 1,1 m³ w ilości 5 szt na: 

• tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
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• papier i tektura, 

• szkło, 

• popioły i odpady paleniskowe, 

• odpady odzieży i tekstyliów, 

Każdy pojemnik odrębnie opisany z podziałem na poszczególne frakcje odpadów (metale i tworzywa 

sztuczne, papier, szkło, popiół, odzież i tekstylia).  

- pojemniki zamykane od góry o pojemności min. 110 l, w ilości 4 szt. z przeznaczeniem na 

przeterminowane leki, świetlówki, zużyte baterie oraz na odpady niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych powstałych w gospodarstwie domowym, w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,                                

w szczególności igły i strzykawki, 

Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania stanu zapełnienia tych pojemników i odbierania 

odpadów w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników,                             

po otrzymaniu informacji od pracownika obsługującego ten punkt o konieczności zrealizowania 

wywozu, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku, natomiast bioodpady - w okresie od 1 kwietnia do 31 

października – odbierane będą raz na 2 tygodnie, a w okresie od 1 listopada do 31 marca – odbierane 

będą raz na 4 tygodnie. 

Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadów z PSZOK w terminie do 48 godz., w dni 

robocze, po otrzymaniu informacji od pracownika obsługującego ten punkt o konieczności 

zrealizowania wywozu. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia do PSZOK pojemników 

czystych, po ich opróżnieniu. Pojemniki powinny być czyste zarówno w środku jak i na zewnątrz. 

Dodatkowo pojemniki powinny posiadać czytelny opis. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia 

podpisania umowy zobowiązany będzie do przeszkolenia pracowników PSZOK w zakresie obsługi 

punktu, zasad kierowania poszczególnych frakcji odpadów do określonych kontenerów, obsługi 

administracyjnej i zasad współpracy z Wykonawcą pod kątem wywozu odpadów do RIPOK.  

2. Instalacja do jakiej mogą trafić odpady: 

Odpady zmieszane oraz selektywnie zebrane, odebrane od właścicieli nieruchomości oraz PSZOK               

z terenu Gminy Zbójno Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować (odbiór, transport, 

poddanie odzyskowi lub unieszkodliwianiu) zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, 

tj. regionu 3 lipnowsko - rypińskiego co oznacza, że zebrane na terenie Gminy Zbójno odpady 

komunalne mogą trafić do jednego ze wskazanych w Planie Regionalnych Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych. W przypadku frakcji odpadów selektywnie zebranych w ramach 



11 

zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji 

odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

3. Rodzaje, ilość i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych odbieranych selektywnie i 

zagospodarowanych przez Wykonawcę w ramach ceny ofertowej za realizację przedmiotu 

zamówienia: 

a) częstotliwość odbioru odpadów komunalnych odbieranych selektywnie, kolorystyka urządzeń: 

 *  selektywnie zebrane  

- szkło należy zbierać do pojemników lub worków wykonanych z tworzywa sztucznego koloru 

zielonego z napisem SZKŁO (kod 20 01 02, 15 01 07) i odbierane będzie:  

➢ budynki mieszkalne jednorodzinne – raz na 4 tygodnie, 

➢ budynki mieszkalne wielolokalowe – raz na 2 tygodnie, 

- tworzywa sztuczne, metale  i opakowania wielomateriałowe należy zbierać do pojemników lub 

worki wykonane z tworzywa sztucznego koloru żółtego z napisem METALE I TWORZYWA 

SZTUCZNE (kod 20 01 40, 15 01 04, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05) i odbierane będą: 

➢ budynki mieszkalne jednorodzinne – raz na 4 tygodnie, 

➢ budynki mieszkalne wielolokalowe – raz na 2 tygodnie, 

- papier i tekturę, w tym opakowania z papieru i tektury należy zbierać do pojemników lub  worków 

wykonanych z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego z napisem ,,PAPIER  (kod 20 01 01, 15 01 

01) i odbierane będą: 

➢ budynki mieszkalne jednorodzinne – raz na 4 tygodnie, 

➢ budynki mieszkalne wielolokalowe – raz na 2 tygodnie, 

- bioodpady należy zbierać do pojemników lub  worków wykonanych z tworzywa sztucznego koloru 

brązowego z napisem BIOODPADY(kod 20 02 01, 20 01 08) i odbierane będą: 

➢ budynki mieszkalne jednorodzinne: 

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – raz na 2 tygodnie, 

- w okresie od listopada do 31 marca – raz na 4 tygodnie, 

➢ budynki mieszkalne wielolokalowe  

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – raz na 1 tydzień, 

- w okresie od listopada do 31 marca – raz na 4 tygodnie, 

Szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, bioodpady 

odbierane będą w każdej ilości. 

b) częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów  

- meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) oraz zużyty sprzęt elektryczny                                  

i elektroniczny (kod 20 01 35, 20 01 36, 20 01 21) odbierane są w każdej ilości z terenu 
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nieruchomości dwa razy w roku w terminach wyznaczonych w harmonogramie przez Wykonawcę 

oraz w ramach punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

- popiół (kod 20 01 99, 10 01 01) należy zbierać w pojemnikach lub w workach do tego 

przeznaczonych: 

                     - w okresie od 1 maja do 30 września – 1 raz w okresie, 

                     - w okresie od 1 października do 30 kwietnia - 1 raz na 4 tygodnie,   

Popiół odbierany będzie w każdej ilości.  

-  odpady niebezpieczne, przeterminowane leki (kod 20 01 32) i chemikalia (kod 20 01 13, 20 01 14, 

20 01 15, 20 01 19, 20 01 25, 20 01 26, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 80), odpady 

niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym, w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory (kod 20 01 34), 

meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07), odpady budowlane i rozbiórkowe (kod 17 01 01, 

17 01 02,17 01 03, 17 09 04), zużyte opony (16 01 03), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

(kod 20 01 36), odpady tekstyliów i odzieży (kod 20 01 10, 20 01 11, 15 01 09) odbierane będą z 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w każdej ilości z częstotliwością  nie powodującą 

przepełnienia pojemników nie rzadziej niż dwa razy do roku. Zużyte opony samochodowe 

stanowiące odpady komunalne  będą odbierane w ilości nie większej niż 4 opony/posiadacza auta/rok 

a pozostałe  zużyte opony (w tym rowerowe i motorowe) stanowiące odpady komunalne będą 

odbierane w każdej ilości. 

 - bioodpady (kod 20 02 01, 20 01 08) odbierane będą z punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w każdej ilości - w okresie od 1 kwietnia do 30 października – odbierane będą raz na                 

2 tygodnie, 

-  w okresie od 1 listopada do 31 marca – odbierane będą raz na 4 tygodnie. 

c) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) – odbierane będą: 

➢ budynki mieszkalne jednorodzinne: 

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – raz na 2 tygodnie, 

- w okresie od listopada do 31 marzec – raz na 4 tygodnie, 

➢ budynki mieszkalne wielolokalowe:  

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – raz na 1 tydzień, 

- w okresie od listopada do 31 marca – raz na 4 tygodnie, 

 z pojemników ustawionych w miejscach wskazanych przez właściciela nieruchomości 

zamieszkałych w każdej ilości. 
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4. Standardy sanitarne dotyczące wykonania usług oraz ochrony środowiska: 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając zapisy: 

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.), 

- Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r., Nr 104, poz. 868), 

- uchwała Nr XIX/124/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zbójno (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.                   

z 2020 r., poz. 4762), 

- uchwała Nr XIX/123/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 

r.,poz. 4761),  

5. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia: 

a) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji 

zadań zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 9 q ustawy                           

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać 

Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca 

zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, 

unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zmówienia na Zamawiającego 

nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. 

Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający; 

b) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu informacji, o jakich mowa                 

w pkt. B.1.lit. g opisu przedmiotu zamówienia; 

c) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za 

dany okres rozliczeniowy raportów wagowych w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej,  

zawierających wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów oraz ilości i rodzaju odebranych odpadów 

(zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpadów), na których znajdować się winna adnotacja,                         

że odpady pochodzą z terenu gminy Zbójno; 

d) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych bądź innej jednostki do odbioru 

odpadów selektywnie zebranych zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U. z 2020 r. poz.797 z zm.); 
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e) Zamawiający będzie zobowiązany do dostarczenia Wykonawcy także dokumentów 

potwierdzających recykling (DPR) dotyczących odpadów komunalnych będących przedmiotem 

zamówienia, które muszą jednoznacznie potwierdzać, że odpady pochodzą z terenu Gminy Zbójno. 

6. Obowiązki Wykonawcy w zakresie transportu odpadów komunalnych: 

a) Wykonawca ma obowiązek transportować odebrane od właścicieli odpady komunalne w taki 

sposób, aby zapobiegać mieszaniu odpadów odebranych w sposób selektywny z odpadami 

komunalnymi zmieszanymi, a także mieszaniu ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych. 

b) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia pojazdów i urządzeń przed niekontrolowanym 

wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku oraz transportu. 

c) Pojazd Wykonawcy prowadzący zbiórkę odpadów na terenie Gminy Zbójno nie może 

przeprowadzać zbiórki odpadów z nieruchomości niezamieszkałych oraz zbiórki żadnych odpadów z 

terenu innej gminy przed opróżnieniem pojazdu na składowisku z odpadów zebranych na terenie 

Gminy Zbójno.  

7. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów:  

a) Urządzenia do gromadzenia odpadów w PSZOK: 

- pojemnik – kontener otwarty o pojemności min.  6,0 m³ w ilości 1 szt. opisany na odpady 

budowlane i remontowe, 

- pojemniki, kontenery (mogą być siatkowane) o pojemności min. 5,0 m³ w ilości 3 szt. Każdy 

pojemnik odrębnie opisany z podziałem na poszczególne frakcje odpadów (opony, elektryczne i 

elektroniczne, wielkogabaryty), 

- specjalistyczne pojemniki – kontenery magazynowe, na odpady niebezpieczne o pojemności min. 

1,1 m³ w ilości 2 szt. opisane z podziałem na poszczególne frakcje odpadów (środki chemiczne, farby 

i lakiery oraz akumulatory) , 

- pojemnik otwarty o pojemności min. 1,1 m³ na bioodpady, 

- pojemniki zamykane od góry o pojemności min. 1,1 m³ w ilości 5 szt na: 

• tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

• papier i tektura, 

• szkło, 

• popioły i odpady paleniskowe, 

• odpady odzieży i tekstyliów, 

- pojemniki zamykane od góry o pojemności min. 110 l, w ilości 4 szt. z przeznaczeniem na 

przeterminowane lekarstwa, świetlówki, zużyte baterie oraz na odpady niekwalifikujące się do 
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odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym, w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,                                

w szczególności igły i strzykawki. 

Pojemniki powinny charakteryzować się odpowiednia wytrzymałością mechaniczną, powinny być 

opisane. 

b) Pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o odpowiednim kolorze lub                

z odpowiednim napisem o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej. 

 c) Sprzęt techniczny: 

Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie przy wykorzystaniu minimum sprzętu,                    

o jakim mowa w punkcie V.2.3) b SIWZ. Ponadto zamawiający wymaga, aby każdy pojazd                         

do odbierania odpadów posiadał zamontowaną kamerę, która umożliwi monitorowanie i kontrolę 

segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości. Dopuszcza się wyposażenie 

pracowników opróżniających pojemniki w przenośne urządzenia rejestrujące obrazy z uwidocznioną 

data wykonania zdjęcia (np. aparaty fotograficzne, telefony komórkowe z funkcją rejestracji obrazów 

wysokiej jakości, kamerą), umożliwiające dokładne stwierdzenie zawartości pojemnika na danej 

posesji. W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy 

zapewnić, aby urządzenia te utrzymane były we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. 

Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na 

zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu. Pojazdy                              

i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie 

im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim, nie rzadziej niż 

raz na 2 tygodnie – Wykonawca zobowiązany będzie posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie 

tych czynności. Pojazdy muszą na koniec dnia roboczego być opróżnione z odpadów i być 

zaparkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej. 

7. Dodatkowe wymogi stawiane Wykonawcy: 

a) Wykonawca zobowiązany jest również w ramach wynagrodzenia ryczałtowego do 

utworzenia na terenie Gminy Zbójno, wyposażenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Zbójno. Wykonawca wyposaży 

PSZOK po uzyskaniu stosownych uzgodnień i zezwoleń wymaganych przepisami prawa. PSZOK 

musi być wyposażone w pojemniki i kontenery do selektywnej zbiórki odpadów. W PSZOK 

Wykonawca będzie przyjmował: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, szkło, bioodpady, odpady niebezpieczne, meble i odpady wielkogabarytowe, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte baterie                             

i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, odpady tekstyliów i odzieży, popiół 
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i odpady paleniskowe, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe                                

w gospodarstwie domowym, w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji                    

o prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki. Odbiór 

odpadów wskazanych w niniejszym punkcie następował będzie bez pobierania dodatkowej opłaty. 

Wykonawca obsługuje PSZOK raz w tygodniu w godzinach 10.00 – 14.00.  Do czasu 

zorganizowania zbiórki w PSZOK Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć w ciągu 2 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia na wskazaną przez Zamawiającego nieruchomość odpowiednie 

pojemniki lub inny sprzęt techniczny do odbioru odpadów, o jakich mowa w niniejszym punkcie 

celem zebrania i odbioru odpadów, które powinny trafić do PSZOK. 

b) Wykonawca prowadząc PSZOK zobowiązany jest do: 

- dostarczenia harmonogramu pracy PSZOK w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego, po 

uzyskaniu stosownych uzgodnień i zezwoleń wymaganych przepisami prawa; 

- umieszczenia w miejscu ogólnie dostępnym tablicy informacyjnej zawierającej dane Wykonawcy 

(nazwa, adres, nr telefonu, wykaz rodzaju przyjmowanych odpadów komunalnych oraz dni i godziny 

pracy PSZOK); 

- prowadzenia rejestru przyjmowanych w PSZOK odpadów komunalnych, zawierających miedzy 

innymi informacje o rodzaju, kodzie, masie lub ilości odebranych odpadów, dacie ich dostarczenia do 

punktu, sposobie ich dalszego wykorzystania oraz potwierdzenia ich przekazywania; 

- utrzymania czystości i porządku na terenie PSZOK. 

C. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części 

zamówienia podwykonawcom: 

1.1. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. 

1.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,                   

o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

1.3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje                        

w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie,                        

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia lub 

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  



17 

1.4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować                            

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

1.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy                           

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

D. Wymagania dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie 

realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. 

1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które 

wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w pełnym 

wymiarze czasu pracy. 

2. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji 

zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, 

zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.  

Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu pod warunkiem, że spełnione 

zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. 

Zmiany te nie stanowią zmian umowy. 

3. Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący czynności, polegające na 

bezpośrednim fizycznym wykonywaniu usług, zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

13.3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań,                      

o których mowa w art.29 ust.3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

a) usługi będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia. Wykaz pracowników Wykonawca składa                                    

u Zamawiającego w dniu podpisania umowy.  

b) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych – Wykonawca 

zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dowód, potwierdzający ich zatrudnienie na podstawie umowy 

o pracę przy wykonywaniu czynności wskazanych w punkcie 13.1. SIWZ, w szczególności: 

• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
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umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 

imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

c) naruszenie przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę powyższych zobowiązań uprawnia 

Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości określonej we „Wzorze umowy” lub do 

odstąpienia od umowy (z winy Wykonawcy) po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na 

usunięcie tych naruszeń. 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: do 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu 

oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca: 
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a) będzie posiadał aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w Gminie 

Zbójno zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

b) będzie posiadał zezwolenie na przetwarzanie odpadów zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach z dnia 

14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) lub zezwolenie na prowadzenie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  

c) zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.                    

o odpadach (tj. Dz. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) lub zezwolenie na transport odpadów zgodnie z art. 

28 ustawy z  27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

Oceny spełnienia tego warunku zamawiający dokona zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wymagane jest aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 

500.000,00 zł. Oceny spełnienia tego warunku zamawiający dokona zgodnie z formułą „spełnia – nie 

spełnia”. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca: 

a) będzie dysponował bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Zbójno lub w 

odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do 

którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób 

uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Miejsce do parkowania pojazdów na bazie 

powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Na terenie bazy muszą być 

zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą 

zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem 

czynników atmosferycznych. 

Teren bazy magazynowo – transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy 

zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu 

bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo 

wodne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121z późn. zm.). 

Ponadto należy zapewnić, aby baza magazynowo – transportowa była wyposażona w:  

- miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,  

- pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób,  

- miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, 

 - legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje 

magazynowanie odpadów.  
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Na terenie bazy powinny znajdować się także:  

- punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów,  

- miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez 

uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy). 

Część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy 

jednoczesnym spełnieniu w/w warunków. 

W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego należy zapewnić, aby: 

b) dysponuje co najmniej: 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych, 2 pojazdami z komorą dwudzielną przystosowaną do odbierania selektywnie 

zbieranych odpadów komunalnych, 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej                       

z urządzeniem hakowym i HDS. Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym 

miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości. Na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do 

selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. 

Urządzenia te muszą być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. Pojazdy                 

i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz 

odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu. Pojazdy i urządzenia muszą być 

poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu 

sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. 

Wykonawca musi posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności.                         

Na koniec każdego dnia roboczego pojazdy muszą być opróżniane i parkowane wyłącznie na terenie 

bazy. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem 

przewożonych odpadów oraz minimalizująca oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. 

Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania 

satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu 

pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów 

umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Pojazdy muszą być wyposażone w 

narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Dopuszcza 

się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. Pojazdy do odbioru 

odpadów muszą mieć zamontowaną kamerę. Dopuszcza się wyposażenie pracowników 

opróżniających pojemniki w przenośne urządzenia rejestrujące obrazy z uwidocznioną data 

wykonania zdjęcia (np. aparaty fotograficzne, telefony komórkowe z funkcją rejestracji obrazów 

wysokiej jakości), umożliwiające dokładne stwierdzenie zawartości pojemnika na danej posesji. 
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c) Wykonawca dysponuje pojemnikami, kontenerami do gromadzenia odpadów w PSZOK 

- pojemnik – kontener otwarty o pojemności min.  6,0 m³ w ilości 1 szt. opisany na odpady 

budowlane i remontowe, 

- pojemniki, kontenery (mogą być siatkowane) o pojemności min. 5,0 m³ w ilości 3 szt. Każdy 

pojemnik odrębnie opisany z podziałem na poszczególne frakcje odpadów (opony, elektryczne                         

i elektroniczne, wielkogabaryty), 

- specjalistyczne pojemniki – kontenery magazynowe, na odpady niebezpieczne o pojemności min. 

1,1 m³ w ilości 2 szt. opisane z podziałem na poszczególne frakcje odpadów (środki chemiczne, farby 

i lakiery oraz akumulatory) , 

- pojemnik otwarty o pojemności min. 1,1 m³ na bioodpady, 

- pojemniki zamykane od góry o pojemności min. 1,1 m³ w ilości 5 szt na: 

• tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

• papier i tektura, 

• szkło, 

• popioły i odpady paleniskowe, 

• odpady odzieży i tekstyliów, 

- pojemniki zamykane od góry o pojemności min. 110 l, w ilości 4 szt. z przeznaczeniem                              

na przeterminowane lekarstwa, świetlówki, zużyte baterie oraz na odpady niekwalifikujące się                     

do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym, w wyniku przyjmowania 

produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,                 

w szczególności igły i strzykawki. 

Pojemniki powinny charakteryzować się odpowiednia wytrzymałością mechaniczną, powinny być 

opisane. 

3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu                     

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych 

(Podmioty udostępniające zasoby). 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
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3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

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

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie 

zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. VI niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie: 

a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli 

wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuację 

finansową lub ekonomiczną, zgodnie z pkt. V.2. niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6) Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

4. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki 

dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego 

zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać 

będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są 

oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie. 

  

VI. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę, który podlega 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 ust. 7 
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ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz pkt. 16-20   lub 

na podstawie pkt. VI. 2 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia może zgodnie z art. 

24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 

kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przedstawione przez Wykonawcę 

dowody podlegać będą ocenie Zamawiającego pod względem wagi i szczególnych okoliczności 

czynu wykonawcy. 

5. Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez wykonawcę środki są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, o której mowa w pkt. 4 powyżej, nie dotyczy wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 

o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu. 

6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć 

Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Informacji o treści złożonych ofert, 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym 

postępowaniu. 

8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą. 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 

art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

4) jest ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. 



24 

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

10) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, na przedłużenie terminu związania ofertą; 

11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.  

12) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

Zamawiający żądał wniesienia wadium 

9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu 

dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia 

oraz dokumenty. 

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału                  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę  

2) aktualne na dzień składania ofert formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia.     

Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu, 

spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich 

lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 

spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 

złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

3. Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, po wezwaniu 

Zamawiającego ma dostarczyć: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14                 
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i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 

zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wyznaczonej nie wcześniej niż                         

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, 

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny 

dokument potwierdzający, 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, 

4) odpis 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, 

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie tych należności, 

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 

7) oświadczenie 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; 

8) oświadczenie 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 
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podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy; 

9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 716). 

4. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, należy na wezwanie zamawiającego złożyć w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w Gminie Zbójno zgodnie                

z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

b) zezwolenie na przetwarzanie odpadów zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 

2012 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) lub zezwolenie na prowadzenie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  

c) zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.                    

o odpadach (tj. Dz. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) lub zezwolenie na transport odpadów zgodnie z art. 

28 ustawy z  27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

5. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych, należy na wezwanie zamawiającego złożyć w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

określoną przez zamawiającego. 

6. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt.3 

ustawy Prawo zamówień publicznych, należy na wezwanie Zamawiającego złożyć w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) 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 zał. nr 4 do siwz. 

7. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

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

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. VII.3 SIWZ: 

a) w pkt. 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku raku 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, 
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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; 

b) w pkt. 2-4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

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

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

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed terminem składania ofert. 

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

którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w 5.1), 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze 

wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym 

przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Dokument ten winien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,                  

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

8. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 

1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania                                                     

w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych 

przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. 
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Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

3) Oferta winna zawierać oświadczenie o którym mowa w pkt. VII. 1. ppkt.2) i ppkt. 3) dla 

każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 

4) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego, o których mowa w pkt. VII. 

2. dotyczą każdego z wykonawców osobno. Natomiast dokumenty i oświadczenia, o których 

mowa w pkt. VII. 3 i 4, składane są przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się                         

o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

9. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń: 

1) Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane 

są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów. 

2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania. 

3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot 

udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 

5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane 

przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego 

pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału 

lub notarialnie poświadczonej kopii. 

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

7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

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

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10. Postanowienia dotyczące dokumentów dot. Podmiotów udostępniających zasoby: 

1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na 

ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniach, o których mowa w pkt. 7.1. ppkt. 2) i ppkt. 3). 

2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował 

tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania niniejszego zamówienia oraz 

oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
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zasobów do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

niniejszego zamówienia, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą  

3) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o 

których mowa w pkt. VII.3. ppkt. 1 - 9 w odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji 

których polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej 

dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_zbojno. 

3. Składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz innych informacji                 

z wyjątkiem oferty, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza ,,Wyślij wiadomość” 

dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.  

4.Za datę złożenia dokumentów o których mowa w ust. 3, przyjmuje się kliknięcie przycisku ”Wyślij 

wiadomość” po którym pojawi się komunikat że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.  

5. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami, składa się elektronicznie za pośrednictwem Formularza 

składania oferty dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.  

6.Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system.  

7. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku 

”Złóż ofertę” w drugim kroku i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.  

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

9. Sposób zmiany lub wycofania oferty określony został w Instrukcji składania ofert dla 

Wykonawców.  

10. Z uwagi na to, że złożona oferta jest zaszyfrowana nie można jej edytować w celu dokonania 

zmiany. Zmianę oferty należy dokonać poprzez wycofanie uprzednio złożonej oferty i złożenie 

nowej.  

11. Zmianę lub wycofanie oferty należy zrobić przed upływem terminu składania ofert.  

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_zbojno
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12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty.  

13. Wymagania techniczna i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych za pośrednictwem 

platformy zakupowej o której mowa w ust. 2, opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy 

Zakupowej oraz Instrukcji składania ofert, dostępnych na stronie dotyczącej danego postępowania 

oraz stronie głównej Platformy pod adresem www.platformazakupowa.pl. Wykonawca uczestniczący 

w przedmiotowym postępowaniu powinien zapoznać się z regulaminem korzystania z platformy                       

i wszelkimi instrukcjami, które znajdują się na platformie.  

14. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości                

10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.  

15. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej                

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 

dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.                       

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia.  

16. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: a) w sprawach 

proceduralnych: p. Anna Rzążewska; e-mail: fundusze@zbojno.pl b) w sprawach opisu przedmiotu 

zamówienia p. Agnieszka Makowska; e-mail: komunalna@zbojno.pl.  

17. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie 

ustnej bezpośredniej lub telefonicznie.  

18. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących SIWZ.  

19.Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:  

a) Dokumenty w formacie PDF zaleca się podpisywać formatem PadES;  

b) Dokumenty w innym formacie niż PDF zaleca się podpisywać formatem XadES.  

20. Informacja w zakresie kodowania i oznaczania czasu przekazania danych: Pliki oferty załączone 

przez Wykonawcę na platformie, widoczne są jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików 

dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. 

Oznaczenie czasu przekazania przez platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego lub 

wiadomości datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss). 
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IX. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 

złotych) przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 24.11.2020 r. do godz. 10:00.  

2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania 

ofertą.  

3.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:  

1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta: 63 9551 0002 0100 2538 

2003 0015 z dopiskiem WADIUM „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Zbójno”.  

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

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., 

poz.110, 650, 1000,1669).  

4.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 

rachunku bankowym Zamawiającego, jeżeli uznanie nastąpiło przed upływem terminu składania 

ofert.  

5.W przypadku wniesienia wadium w formach wymienionych w ust. 3 pkt 2 - 5 stosowny oryginał 

dokumentu tj. sporządzony w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym gwaranta należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w sposób 

opisany w rozdziale VIII SIWZ przed upływem terminu składania ofert.  

6. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze 

pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą – zobowiązanie 

gwaranta lub poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

określonych w przepisie art. 46 ustawy Pzp.  

7. Zamawiający nie dopuszcza, aby gwarancja lub poręczenie zawierały zapisy dotyczące możliwości 

ich wygaśnięcia bez zgody Zamawiającego przed upływem terminu ważności.  

8. Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp.  

9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób prawidłowy, zostanie 

odrzucona. 
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X. Termin związania ofertą 

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

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty.  

3.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, dokumenty sporządzone w języku obcym należy 

składać wraz z tłumaczeniem na język polski.  

5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w postaci elektronicznej i opatrzona 

kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa.  

6. Wraz z formularzem oferty sporządzonym w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowalnym 

podpisem elektronicznym (formularz oferty - załącznik Nr 1 do SIWZ), za pośrednictwem platformy 

zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_zbojno, zgodnie z zasadami 

opisanymi w Rozdziale VIII niniejszej SIWZ, należy złożyć:  

1) Oświadczenie, w formie Jednolitego Dokumentu (JEDZ) - załącznik nr 2 do SIWZ.  

a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów 

(podpisane przez te podmioty).  

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia.  

2) Pełnomocnictwo (w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii pełnomocnictwa uwierzytelnionej przez 

notariusza lub osobę udzielającą pełnomocnictwa opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) do działania w imieniu Wykonawcy - jeżeli zostało udzielone.  

3) Zobowiązanie pisemne, w przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków 

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_zbojno
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udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów (w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym).  

4) Wadium, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Rozdziale IX.  

7. Ofertę oraz oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu sporządza się, pod rygorem 

nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

8. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia                    

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

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r., poz.1282) składane są w oryginale w 

postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

9.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które 

każdego z nich dotyczą.  

10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,                      

o której mowa w ust. 8 następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący 

wspólnie, ustanawiają na piśmie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp.  

12. Wykonawcy, występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

13.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do 

danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się co 

najmniej jeden z następujących formatów danych: .txt; .rtf; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; 

.docx; .xlsx; .pptx; .csv.  

14.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

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

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

ust.4 ustawy Pzp.  

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

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, zaleca się zamieścić w osobnym pliku w dedykowanym polu za 

pośrednictwem platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_zbojno. Sposób zamieszczenia 

informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa został określony w Instrukcji składania ofert dla 

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_zbojno
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Wykonawców. 

 

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_zbojno w sposób określony w rozdziale VIII 

SIWZ.  

2. Termin składania ofert:  

1) Termin składania ofert: do dnia 24 listopada 2020 r. do godz.10:00.  

2) Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci 

ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.  

3. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

1) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno, 

pokój nr 19.  

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 listopada 2020 r. o godz. 10:15.  

3) Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej.  

4) Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  

5) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć                    

na sfinansowanie zamówienia.  

6) Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach – w zakresie w jakim dotyczy.  

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_zbojno informacje dotyczące:  

1. kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych                           

w ofertach – w zakresie jakim dotyczy.  

UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,                          

o której mowa w ust. 4 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku 

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

Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 

lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_zbojno
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_zbojno
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XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1.Podane w ofercie wynagrodzenie musi być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku.  

2. Wynagrodzenie musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu umowy.  

3. Wynagrodzenie podane w ofercie powinno zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty 

pośrednie oraz zysk i powinno uwzględniać wszystkie uwarunkowania zawarte w SIWZ. W cenie 

powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp., 

włącznie z podatkiem od towarów i usług VAT.  

4. Cena oferty jest kwota wymienioną w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

5. Wycenę oferty należy sporządzić w oparciu o szacowaną ilość odpadów wskazaną na formularzu 

ofertowym - załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.  

6.Wykonawcy są zobowiązani do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 

warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.  

7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamówienia, określony został we wzorze 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego nabycia 

towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 

1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie, 

1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 

2. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 

ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru 

najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną 

punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

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

ofert przedstawione poniżej: 

1) Cena – 60%  
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2) Termin płatności faktury – 40% 

 

1) Kryterium „Cena” (C) będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.  

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona według następującego wzoru:  

            C min 

C = ---------------- x 100 pkt x 60% 

            Co 

gdzie: 

Cmin – cena (cena ofertowa brutto) oferty najtańszej 

Co    – cena (cena ofertowa brutto) oferty ocenianej  

Kryterium „Termin płatności faktury” będzie rozpatrywana na podstawie informacji podanych 

przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wg następujących zasad: 

- 14 dni – 0 pkt 

- 21 dni – 20 pkt 

- 30 dni – 40 pkt 

 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów (P), stanowiących sumę 

punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, 

obliczonych wg wzoru: 

P = C + T  

gdzie: 

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”, 

T – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Termin płatności faktury”. 

P – łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej. 

Punkty będą przyznawane do dwóch miejsc po przecinku. 

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

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

tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty                   

o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 
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zaoferowane w złożonych ofertach. 

7. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma 

maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne 

przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie 

traktowany jako wartość punktowa oferty.  

8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty 

zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wykonawca, którego oferta zostanie 

oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

9. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 

tymi przepisami. 

10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 

 

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 

2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców podając 

w szczególności: 

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej 

wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z 

punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,  

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

 4) termin po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy. 

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy. 

2) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego - www.zbojno.pl 

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
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1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona zostanie na stronie internetowej 

Zamawiającego - www.zbojno.pl 

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek 

wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 

postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 

zamówienia. 

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż: 

1) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało 

ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , lub 

2) 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało 

ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1), 

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął termin do 

wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione, o których mowa w 

pkt.XVIII.3 niniejszej specyfikacji lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba 

Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, 

możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 

7. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 

8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od 

zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 

postępowania. 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć 

będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana, jako najkorzystniejsza wymagane będzie 

wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości: 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (cena za cały okres 

realizacji zamówienia). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących 
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formach: 

3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Urząd Gminy w Zbójno konto w Banku 

Spółdzielczym Piotrków Kujawski O/Zbójno nr 63 9551 0002 0100 2538 2003 0015 z adnotacją 

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Odbieranie i zagospodarowanie stałych 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbójno”. 

3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 

3.3) w gwarancjach bankowych, 

3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

3.5) w 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 2016 r. 

poz. 359 z późn. zm.). 

4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: 

Dostarczenie Zamawiającemu zabezpieczenia przed datą podpisania umowy na wykonanie robót. 

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

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem kwoty 30% 

wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady. 

6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni 

solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 

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

postępowania. 

8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa 

zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151. 

 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz 

nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty a także punktację przyznana ofertom w kryterium oceny ofert, 
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b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie prawne i faktyczne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie prawne i faktyczne, 

terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o której 

mowa w pkt. 1 lit. a na stronie internetowej, gdzie zamieszczona została specyfikacja oraz w miejscu 

publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zamawiający zażąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

danych zawartych w ofercie. 

5. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 5. 

 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

Wykonawcom i innym osobom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

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

publicznych. 

 

XIX. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich 

otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących 

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

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez 

uczestników postępowania. 

2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, 

oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i 

wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego, a także informacja o 
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przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które w nim uczestniczyły oraz o jego 

wpływie na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki 

umowy  

3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek 

2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej 

4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn 

technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia 

dokumentów, Zamawiający wskaże inny sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

5. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje 

odpłatnie (1,00 zł za 1 stronę). 

6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania                            

o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128) oraz Kodeks Cywilny. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XX. Załączniki 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 

1. Formularz ofertowy - zał. nr 1, 

2. Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - zał. nr 2 do siwz, 

3. Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń - zał. nr 3 do siwz, 

4. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej -  zał. nr 4 do siwz, 

5. Projekt umowy – zał. nr 5 do siwz. 

 

 

                                                                      ZATWIERDZAM: 

 

 

______________________________ 

Kierownik Zamawiającego 


