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NIiPP.271.5.2020 
         

 
SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA 
  

(zwana dalej „SIWZ”) 

 
 

 

Nazwa nadana zamówieniu:  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych                  

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, z terenu Gminy Wronki. 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem”  
- jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej zwanej „Pzp”. 

 

 

 

   Zatwierdzam 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Wronki 
Mirosław Wieczór 
 
 
 
 
 

Wronki, dnia 9 stycznia 2020 r. 
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1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Gmina  Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki 

ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki  

NIP 763-10-02-006 

REGON 570791460 

adres strony internetowej: www.bip.wronki.pl;   

adres Platformy Zakupowej za pośrednictwem, której prowadzone jest postępowanie: 

https://platformazakupowa.pl/ 

(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami oraz składania ofert) 

Znak postępowania: NIiPP.271.5.2020 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy Pzp o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - zwanej dalej "ustawą". Wartość szacunkowa zamówienia 

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11  

ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. kwoty 214.000,00 euro.                                  

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie), wskazanych w opisie 

zamówienia, odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wronki, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych przy ulicy Niepodległości we Wronkach dz. nr: 1427, 1425/2, 1426 wraz z transportem 

i zagospodarowaniem zebranych odpadów. Usługi opisane w zdaniu poprzednim świadczone będą zgodnie  

z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, aktualnie 

obowiązującymi aktami wykonawczymi do powyższej ustawy oraz zapisami aktów prawa miejscowego, a także  

w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiących odpady komunalne, w wysokości określonej w art. 3b ust. 1 ww. ustawy oraz poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo rocznie.  

UWAGA! 

Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Załączniku nr 6 do SIWZ – „Opis 

przedmiotu zamówienia”.  

Kod CPV Opis 
90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne 
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90512000-9 Usługi transportu odpadów 

90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

90513200-8 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich 

90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw 

90500000-2 Usługi związane z odpadami 

90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów 

 

4. Termin wykonywania zamówienia. 

Termin wykonywania zamówienia: od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy, 

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24 ust. 1 pkt 12- 23 

ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 7- 8 ustawy Pzp. 

2. Na podstawie art. 22 ust 1b Zamawiający określa poniżej warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania 
działalności, na podstawie: 

a) posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego dla Gminy Wronki 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

b) posiadania wpisu do rejestru BDO – na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.  

 

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe 

lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion 

złotych 00/100). 

Jeżeli dokument będzie wystawiony w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia 

na  PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 

w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w przedstawionym dokumencie wskazane 

zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN 

wg  kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 
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3) zdolności technicznej i zawodowej, tj. potencjału technicznego Wykonawcy  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie 

odpowiadające swym rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał usługę 

polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w ilości 

nie mniejszej niż 4000 Mg w czasie świadczenia usług przez 12 kolejnych miesięcy. 

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu złożonego przez  Wykonawcę 

(załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z załącznikami – dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie. 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie głównych 

usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów należytego 

wykonania usług.  

b) dysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego: 

1. bazą magazynowo-transportową usytuowaną w Gminie Wronki lub w odległości 

nie większej niż 60 km od granicy Gminy Wronki, na terenie, do którego posiada tytuł 

prawny, 

2. wyposażeniem o odpowiednim stanie technicznym, umożliwiającym odbieranie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a w szczególności: 

a) 4 pojazdami przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów 

komunalnych (w tym co najmniej: 2 pojazdami do odbioru pojemników 

metalowych i z tworzywa sztucznego od 60 l do 1100 l oraz 1 pojazdem 

o ładowności do 3,5 tony do odbierania odpadów z miejsc o utrudnionym 

dojeździe), 

b) 1 pojazdem bez funkcji kompaktującej, 

c) 2 pojazdami do odbierania selektywnie zbieranych odpadów 

komunalnych, 

d) 1 samochodem ciężarowym z ruchomym podestem lub urządzeniem HDS 

do opróżniania pojemników o 1,1 do 4,0 m3, 

e) 1 samochodem ciężarowym z dźwigiem hakowym lub bramowym 

przystosowanym do odbioru kontenerów z odpadami o pojemności 

od 1,5 do 10 m3, 

f) 1 pojazdem z urządzeniem hakowym umożliwiających odbiór kontenerów 

z PSZOK-u. 

Przeznaczone do realizacji zadania pojazdy będą musiały być trwale i czytelnie 

oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem 

telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 
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oraz będą musiały być wyposażone w system monitoringu bazujący na systemie 

pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie  

i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów, czujniki zapisujące 

dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację danych.  

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wypełnionego 

przez Wykonawcę wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, 

którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

3. Potencjał podmiotów trzecich 

1) Zgodnie z art. 22a, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych albo sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

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

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

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

lub zawodowe albo ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt. 2 niniejszego rozdziału) oraz zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia (pkt. 4 niniejszego rozdziału SIWZ). 

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

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 

przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy. 

5) 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 JEDZ dotyczący tych podmiotów. 

6) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

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

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy wraz z ofertą 

przedłożyć Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 

(wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ), które określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

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

7) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu 

do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 1-9 Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 

poz.1126 ze zm.) 

8) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, 

na  którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający 

zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 

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

zdolności techniczne lub zawodowe albo sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 

w pkt. 2 niniejszego rozdziału. 

 
4. Podstawy wykluczenia Wykonawcy  

1) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę w przypadku wystąpienia 

przesłanek wskazanych w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 

2) Zamawiający dodatkowo wykluczy z udziału w postępowaniu także Wykonawcę, wobec którego zachodzą 

przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 7- 8 ustawy Pzp. 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku 

lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 

– Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508  oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 

i  1629 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz 2018 r. poz. 398, 685, 

1544 i 1629, z późn. zm.); 

b) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów 

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

3000 złotych; 

c) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że 
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wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłaty tych należności. 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający, w niniejszym postępowaniu najpierw dokona 

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

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

A) DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ: 

1. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA (DALEJ JAKO „JEDZ”) - Załącznik nr 2 do SIWZ 

1) Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw 

do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 5, składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument 

Zamówienia (dalej jako „JEDZ”), który powinien zawierać co najmniej następujące informacje:  

a) Oświadczenie Wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki wykluczenia, 

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu.  

2) Zamawiający udostępnia JEDZ w postaci pliku pdf i xml. wraz z instrukcją jego wypełnienia jako Załącznik 

nr 2 do SIWZ. 

3) Zamawiający informuje, że pod adresem http://espd.uzp.gov.pl udostępnione zostało narzędzie 

umożliwiające Zamawiającym i Wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie 

standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji 

elektronicznej (ESPD). 

4) Jeżeli Wykonawca korzysta z serwisu ESPD w celu wypełnienia formularza utworzonego 

przez  Zamawiającego, powinien: 

a) pobrać ze strony internetowej dotyczącej prowadzonego postępowania na platformazakupowa.pl 

plik w formacie xml o nazwie „JEDZ”, następnie wejść na stronę: http://espd.uzp.gov.pl  

i zaimportować pobrany plik JEDZ, 

b) wypełnić JEDZ w języku polskim, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego,  

c) JEDZ nie należy wypełniać części IV sekcji od A-D i części V. W części IV formularza należy wypełnić 

tylko sekcję α (alfa). W części II sekcja A w miejscu, gdzie żąda się informacji dotyczącej VAT, należy 

wpisać numer NIP i/lub PESEL, 

d) po wypełnieniu należy pobrać JEDZ z serwisu ESPD;  osoba uprawniona w imieniu Wykonawcy 

podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę 

kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis 

elektroniczny spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – 

o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). Podmioty takie są 

wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji,  

e) Uwaga!! W przypadku, gdy umocowanie osoby podpisującej JEDZ nie wynika wprost z dokumentów 

rejestrowych, wraz z Ofertą i JEDZ winno zostać złożone pełnomocnictwo w odpowiedniej formie 
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(zgodnie z art. 99 Kodeksu Cywilnego), tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osoby uprawnionej, 

f) złożyć JEDZ wraz z Ofertą drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

w formie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ oraz w instrukcji wypełniania przygotowanej przez UZP 

i  wskazanej przez Zamawiającego. 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. 

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

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

warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale w pkt. 1.4) oraz w instrukcji wypełniania 

i składania JEDZ wskazanej przez Zamawiającego. JEDZ podmiotu trzeciego należy opatrzyć 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do złożenia takiego oświadczenia 

w imieniu podmiotu, którego JEDZ dotyczy. 

7) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, zamieszcza 

informacje o Podwykonawcach w części II sekcja D składanych JEDZ. Zamawiający nie wymaga składania 

odrębnych JEDZ dla Podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia, niebędących jednocześnie podmiotami o których mowa w art. 22a ustawy Pzp. 

8) Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym 

w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

UWAGA!!! Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów 

udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu 

elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich 

w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  

 

2. POTWIERDZENIE WNIESIENIA WADIUM. 

 

3. DOKUMENT PEŁNOMOCNICTWA opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, obejmujący swym 

zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy, w przypadku gdy 

umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. 

 

4. DOKUMENT PEŁNOMOCNICTWA opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 
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B) DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT: 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

dotyczącej prowadzonego postępowania na platformazakupowa.pl informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej – wzór Załącznik nr 3 do SIWZ. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 

za pośrednictwem strony internetowej dotyczącej prowadzonego postępowania na platformazakupowa.pl. 

 

C) BADANIE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 

Po dokonaniu oceny ofert z zastosowaniem kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej, o których mowa 

w niniejszej SIWZ, Zamawiający przystąpi do badania oferty najkorzystniejszej. 

Zamawiający zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń, których możliwość żądania 

od Wykonawcy wynika bezpośrednio  z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

W celu zbadania oferty Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, Zamawiający 

wezwie wykonawcę, w terminie nie krótszym niż 10 dni, do złożenia  aktualnych na dzień złożenia 

n/w oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu  

oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

D)DOKUMENTY SKŁADANE NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ NA POTWIERDZENIE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) Pzp, 

które Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków 

udziału w postępowaniu (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona):  

 

1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów. 

Zamawiający wymaga następujących dokumentów w odniesieniu do tego warunku: 

a) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego dla Gminy Wronki 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

b) wpis do rejestru BDO dokonywany  na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  - 

w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 
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2)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Zamawiający wymaga następującego dokumentu w odniesieniu do tego warunku:   

Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym 

niż  1  miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu. 

UWAGA: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego 

ww. dokumentu (dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej), Zamawiający dopuszcza złożenie 

przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego 

przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji. 

Jeżeli dokument będzie wystawiony w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia 

na  PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 

w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w przedstawionym dokumencie wskazane 

zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN 

wg  kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 

3) Zdolność techniczna lub zawodowa, tj. potencjał techniczny Wykonawcy  

Zamawiający wymaga następujących dokumentów w odniesieniu do tego warunku: 

a)  wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

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

oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na  rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, 

b) wykazu wyposażenia zakładu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia 

publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 

 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Wykonawca składa następujące 

dokumenty (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona):  

1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 

Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub  zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających 
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dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne.  

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 7-8 Pzp, Wykonawca składa 

następujące dokumenty (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona):  

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, braku podstaw do wykluczenia 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

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

lub inny dokument potwierdzający, 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) 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 podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 

ustawy. 

4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich 

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

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

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

5. 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, okresu ich ważności 

oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), składane są  

w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
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6. 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.  

7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczeń, o których mowa 

w pkt. 6, następuje przy użyciu podpisu elektronicznego. 

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów 

lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, 

w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), wyłącznie wtedy, gdy złożona 

kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

9. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, 

który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 

E) DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH: 

1. Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację 

z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany 

przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Forma dokumentu: 

oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

2. Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21  

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument "Informacja z Krajowego 

Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", 

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Forma dokumentu: oryginał lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem. 
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3. Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji Wykonawcy 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, 

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Forma 

dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

 

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

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem 

lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, 

z uwzględnieniem terminów ich ważności. 

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić 

się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu. 

 

F) INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI 

ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM: 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

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

powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w realizację zamówienia. 

4. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 

w pkt. 3, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

 

G) INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

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

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony druk Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o którym mowa w pkt A) 1 niniejszego rozdziału, składa każdy 
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z  Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z wykonawcami. 

A) INFORMACJE OGÓLNE 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się 

wyłącznie przy użyciu strony internetowej platformazakupowa.pl  

2. Link do postępowania dostępny jest na Profilu Nabywcy Zamawiającego:  

https://platformazakupowa.pl/wronki 

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

- Paweł Cypel – sprawy merytoryczne (przedmiot zamówienia); p.cypel@wronki.pl,  

- Izabela Morawiec, Ewelina Szubert – sprawy proceduralne (zamówienia publiczne); przetargi@wronki.pl   

Godziny urzędowania osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 

a) w poniedziałki od 800 do 1600, 

b) we wtorki, środy, czwartki i piątki od 730 do 1530. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 

kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały 

w Regulaminie platformazakupowa.pl zwanym dalej „regulaminem”, dostępnym na stronie głównej 

platformy. 

5. Instrukcja składania ofert oraz sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami, zwana dalej 

„instrukcją”, jest integralną częścią platformazakupowa.pl i dostępna jest na stronie dotyczącej 

prowadzonego postępowania. 

B)  ZŁOŻENIE OFERTY: 

1. Składając ofertę Wykonawca akceptuje regulamin. 

2. Wykonawca składa Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami przy użyciu strony internetowej 

platformazakupowa.pl za pośrednictwem Formularza Ofertowego dostępnego na stronie dotyczącej 

prowadzonego postępowania.  

3. Oferta Wykonawcy zostanie zaszyfrowana przez system, tak aby nie można było zapoznać się z jej treścią 

do terminu otwarcia ofert. 

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych 

określonych w instrukcji, i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności.  

5. Ofertę należy złożyć w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  

6. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz inne wymagane dokumenty, 

w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

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

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, 
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że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

8. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym 

pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia), 

w miejscu do tego wskazanym w formularzu platformy zakupowej. 

9. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w jego ofercie. 

10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub wniosek za pośrednictwem 

Formularza składania oferty lub wniosku. 

11. Z uwagi na to, że oferta lub wniosek Wykonawcy są zaszyfrowane, nie można ich edytować. Przez zmianę 

oferty lub wniosku rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić 

przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu. 

Uwaga !!! Przekazanie Zamawiającemu Oferty w innym trybie niż za pośrednictwem platformy 

zakupowej będzie uważane za niezłożenie Oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

 

C) SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (NIE DOTYCZY SKŁADANIA 

OFERT): 

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

w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (np. zadawanie pytań, 

uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego) odbywa się elektronicznie 

za  pośrednictwem strony internetowej platformazakupowa.pl i  formularza Wyślij wiadomość 

dostępnego na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania. 

2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 

lub  oświadczeń musi być zgodny 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 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1320 ze zm.) 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 

(Dz.U. 2016 r. poz. 1126 ze zm.). 

3. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę 

lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

D) ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SIWZ: 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający jest 

zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert, 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później 

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

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym 
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mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpatrzenia. 

3. Przedłużanie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 

w pkt. 1.  

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, 

bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na platformazakupowa.pl na stronie dotyczącej 

prowadzonego postępowania, na której udostępnił specyfikację. 

5. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować przy użyciu 

platformazakupowa.pl. 

6. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów,  

jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji i będą 

wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych 

terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

8. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 180.000,00 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 

00/100). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 

Pzp: 

a) pieniądzu, 

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

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

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

2019 r. poz. 310 ze zm.).  

4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 

5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku wnoszenia wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp, 

wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej, 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Oryginał 

gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą 

Pzp (tzn. w osobnym pliku). Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Gmina 

Wronki. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, 

poczynając od dnia składania ofert. 

7. Treść gwarancji powinna zabezpieczać skuteczność żądania jego wypłaty w sytuacji, kiedy na skutek działań 

Wykonawcy zajdą przesłanki powodujące zatrzymanie wadium. 
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8. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp musi wynikać 

bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązanie gwaranta 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 

1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) uniemożliwi zawarcie umowy, tzn. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

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

lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

9. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 

pkt 2– 5 ustawy Pzp, z treści musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, z terenu Gminy Wronki.” oznaczenie 

sprawy: NIiPP.271.5.2020. 

10. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, 

o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.  

11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium 
na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12.  Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.  

13.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

14.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 
Pzp. 

9. Termin związania ofertą  

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 

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

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 
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do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 

60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.  

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

10. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do 

SIWZ. 

2. Oferta winna zawierać: 

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ, 

2) Wypełnione oświadczenie złożone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - 

Załącznik nr 2 do SIWZ, 

3) Dowód wniesienia wadium, 

4) Pełnomocnictwa. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody 

na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych 

w handlu międzynarodowym. 

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

5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

7. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wraz z ofertą składa 

się pełnomocnictwo udzielone przez osoby  uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym 

dokumencie. Oryginał pełnomocnictwa w formie elektronicznej musi zostać podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez osobę wystawiającą pełnomocnictwo lub notariusza uwierzytelniającego takim 

podpisem kopię pisemnego oryginału.  

8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl do dnia  

14 lutego 2020 r. do godziny 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lutego 2020 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego,  

tj. w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki (sala nr 3, parter) poprzez 

odszyfrowanie ofert na platformazakupowa.pl. 

3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
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4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na platformazakupowa.pl na stronie dotyczącej 

prowadzonego postępowania informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

12. Sposób obliczenia ceny 

1. Cenę ofertową na podstawie której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena 

całkowita w zł brutto ustalona jako suma iloczynów cen jednostkowych w zł brutto za 1 Mg 

(jedną tonę) poszczególnych frakcji odpadów komunalnych oraz prognozowanych ilości 

odpadów. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie cen jednostkowych za 1 Mg 

odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych. Wykonawca powinien wkalkulować                      

w cenę ofertową (brutto) za 1 Mg odpadów wszystkie jej składniki tj. wszystkie wymagania niniejszej SIWZ 

oraz cena powinna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawę ustalenia wynagrodzenia 

za odbieranie i/lub zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie stanowić 

iloczyn ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów oraz stawka za 1 Mg poszczególnych frakcji 

odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych – zgodnie z art. 6f ust. 3 i 4 znowelizowanej 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obliczona w ten sposób cena oferty stanowić będzie 

wynagrodzenie Wykonawcy.  

2. Wykonawca określa cenę ofertową poprzez wskazanie w formularzu ofertowym:  

a) ceny za 1 Mg poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych i zagospodarowanych 

odpadów komunalnych, ceny w złotych netto, 

b) stawki podatku VAT w %, 

c) wartości podatku VAT w złotych, 

d) ceny w złotych brutto stanowiącą cenę całkowitą w zł brutto ustaloną jako sumę iloczynów cen 

jednostkowych w zł brutto za 1 Mg (jedną tonę) poszczególnych frakcji odpadów komunalnych 

oraz prognozowanych ilości odpadów. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wyliczane na podstawie cen jednostkowych za 1Mg 

poszczególnych frakcji odpadów komunalnych oraz rzeczywistej ilości odebranych i zagospodarowanych 

odpadów, zgodnie z cenami zaproponowanymi w formularzu ofertowym. Sposób zapłaty i rozliczenia 

za realizację przedmiotu zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik do niniejszej 

SIWZ. 

4. Prawidłowe ustalenie stawki VAT zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów  

i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) leży po stronie Wykonawcy. Zastosowana stawka VAT jest 

stawką obowiązującą na dzień składania ofert.  
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5. Cena ofertowa brutto powinna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia wynikające z SIWZ oraz wszelkie dodatkowe koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia a nie wymienione w dokumentach. 

6. Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych polskich  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki  

0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r.  

o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  

o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 386 ze zm.). 

7. Zamawiający przewiduje tylko jedną cenę za oferowany przedmiot zamówienia i nie dopuszcza cen 

wariantowych. 

8. Cena oferty nie ulega zmianie przez okres związania ofertą i nie podlega negocjacji.  

9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

10. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny, których nie można będzie poprawić 

na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 Ustawy. 

11. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

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

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający 

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

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty 

podatku.  

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów 

odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.  

2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 

3. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

Lp. Nazwa kryterium Waga Liczba punktów 

1 Cena 60% 60 pkt. 

2 Termin płatności faktury 40% 40 pkt. 

RAZEM 100% 100 pkt. 
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1) Punkty przyznawane za podane w ust. 3 kryteria będą liczone w następujący sposób: 

 

Lp. Nazwa kryterium Sposób obliczenia punktów 

1 Cena oferty w złotych brutto (C) 

Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 x waga 

gdzie: 

Cmin = najniższa cena w złotych brutto spośród 
wszystkich ofert 

Cof = cena w złotych brutto podana w ofercie badanej 

2 Termin płatności faktury (TP) 

 14 dni od złożenia faktury – 20 pkt. 

 21 dni od złożenia faktury – 30 pkt. 

 30 dni od złożenia faktury – 40 pkt. 

2) Zasady oceny ofert: 

a) Cena (C) oferty w złotych brutto (60%): 

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 

wynikającą z działania: 

Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 x 60% 

gdzie: 

Cmin = najniższa cena w złotych brutto spośród wszystkich ofert 

Cof = cena w złotych brutto podana w ofercie badanej 

 

b) Termin płatności (TP) wynagrodzenia wykonawcy (40%): 

gdzie punkty przyznaje się na poniższych zasadach: 

 20 punktów – termin płatności wynoszący czternaście (14) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

faktury wystawionej przez Wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową, 

 30 punktów – termin płatności wynoszący dwadzieścia jeden (21) dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z 

umową, 

 40 punktów - termin płatności wynoszący trzydzieści (30) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

faktury wystawionej przez Wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową. 
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Zamawiający w kryterium „termin płatności” przyzna Wykonawcy odpowiednią ilość punktów (max 

40), zgodnie z punktacją znajdującą się w tabeli pt.: Punkty w kryterium oceny ofert „Termin 

płatności” – 40 %, według zasady: 1 pkt. = 1 %  

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w Formularzu ofertowym tabelę dotyczącą kryterium 

„Termin płatności”.  

W przypadku, gdy żadna z pozycji tabeli (dot. terminu płatności) nie zostanie przez Wykonawcę 

zaznaczona, Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje termin płatności wynoszący 14 dni 

i przyzna ofercie 20 pkt. 

W przypadku, gdy Wykonawca zaznaczy więcej niż jedną pozycję (kwadrat) dotyczącą terminu 

płatności Zamawiający uzna, że termin płatności oferowany będzie w maksymalnym zakresie co jest 

równoznaczne z przyznaniem maksymalnej ilości punktów w danej pozycji tabeli oraz obowiązkiem 

realizacji zamówienia (termin płatności) w sposób zgodny z przyznaną ilością punktów.  

 

4. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie za kryteria określone  

w ust. 3 pkt. 1 i 2. 

5. LP = C + TP 

gdzie: 

LP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie 

C – liczba punktów przyznanych za kryterium (1) – „Cena”, 

TP - liczba punktów przyznanych za kryterium (2) – „Termin płatności faktury” 

 

6. Zamawiający przyzna realizację zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymagane warunki oraz którego 

oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, spełnia wymagania 

określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyska najwyższą ilość punktów  

w oparciu o wyżej podane kryteria wyboru. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca, 

wynosi – 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

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

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym 

w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców  

o wynikach postepowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp oraz udostępni na stronie internetowej 

dotyczącej prowadzonego postępowania na platformazakupowa.pl informacje, o których mowa w art. 92 

ust 1 pkt 1 i 5-7 ustawy Pzp. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, 

o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
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4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art. 

94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

5. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, 

spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

6. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 1a ustawy Pzp.  

O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi 

zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek 

bankowy zamawiającego 96 8961 0002 0000 0000 0752 0003 Wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie 

skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych 

na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego). 

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

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

a) pieniądzu, 

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

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 42, poz. 275, ze zm.) w formie elektronicznego dokumentu opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do jego 

wystawienia. 

 

4. Z zastrzeżeniem ust 5. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust. 3. lit. b) - e) SIWZ musi 

wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), 

zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej 

w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przez wykonawcę (zobowiązanego). 

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 
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6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust. 3. lit. b) - e) SIWZ musi wynikać, że kwota 

pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 

7. Kwota, o której mowa w pkt 17.6. SIWZ jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 

lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 

9. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 

o których mowa w ust. 3 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać, 

że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego na „Odbiór                  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, z terenu Gminy Wronki” oznaczenie sprawy: 

NIiPP.271.5.2020. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo 

wykonane usługi. 

11. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

12. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 

o których mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

16. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania                 
o udzielenie zamówienia. 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany 

na podstawie Pzp. 
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2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 

okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 

sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający 

mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp 

albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust 5 i 6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia. 

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, 

do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie 

pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu 

odwołanie.  

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 

odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż 

do czasu otwarcia rozprawy. 

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin 

upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 
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14. W sprawach nieuregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają 

zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp. 

18. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 

Nie dotyczy. 

19. Adres strony internetowej Zamawiającego. 

http://bip.wronki.pl/ 

20. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy. 

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.  

21. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) prowadzenie pojazdów odbierających odpady, 

b) załadunek odpadów do pojazdów odbierających odpady, 

c) obsługa administracyjna zamówienia. 

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

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do:  

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

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w punkcie ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy pisemne 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 umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 
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2) 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. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) 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; 

4) 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. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §9 ust. 2 pkt 18 umowy 

stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

22. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych 
bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

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

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

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

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-

510 Wronki NIP: 7631002006, REGON: 570591460, tel. 642545300, e-mail: poczta@wronki.pl 

 inspektorem ochrony danych osobowych w e-mail: iod@wronki.pl1 

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

 
1 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia 
inspektora ochrony danych osobowych. 
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stałych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, z terenu Gminy Wronki.” NIiPP.271.5.2020 prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

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

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

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm), dalej „ustawa Pzp”;   

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

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

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

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 2; 

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

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 3;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

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

23. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty, 

2) Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ w postaci pliku pdf i xml wraz z instrukcją jego wypełnienia, 

3) Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, 

4) Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług, 

5) Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, 

 
2 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 
3 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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6) Załącznik nr 6 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia,  

7) Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy. 

 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia sporządziła Komisja Przetargowa: 

Lp. 
 

Imię i nazwisko 
 

Podpis 

1 Robert Dorna  

2 Izabela Morawiec   

3 Ewelina Szubert  

4 Marlena Hibner - Koza  

5 Marta Orzeł  

6 Katarzyna Rosada  

 

 
 


