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Nr PLP.271.10.2020 

GMINA PRZYRÓW 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn:                                          

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z  terenu gminy Przyrów w 2021roku." 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony                                                                                                                       

Zamawiający będzie stosował procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

Publicznych. 

Wartość szacunkowa: poniżej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyrów, dnia 27.10.2020r 

……………………………………………….. 

(kierownik Zamawiającego) 
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I. Nazwa i adres zamawiającego: 

Nazwa zamawiającego: Gmina Przyrów 

Adres zamawiającego: Częstochowska 7 

Kod Miejscowość: 42-248 Przyrów 

Telefon: 34 3554120 

Faks: 34 35 54 120 w.21 

Adres strony internetowej: www.bip.przyrow.akcessnet.net  

Adres poczty elektronicznej: zamowienia@przyrow.pl  

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka 

Sejmu z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo 

zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 1986,  [x]   oraz zmiany 

opublikowane w następujących Dz. U. z, 2019 poz. 1843 (zwanej dalej również "ustawą 

Pzp") a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze dotyczące 

przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 

1) Rozporządzenie 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 2016 r. poz.1126), 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r . w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

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

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

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

- 46 Prawa zamówień publicznych. 

2.3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(zwanej dalej "SIWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

III.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z  terenu gminy Przyrów           

w 2021roku”. polegające na sukcesywnym  przyjmowaniu i zagospodarowaniu strumienia 

zebranych odpadów komunalnych: opakowania z papieru i tektury, metalu, opakowania z 

tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, niesegregowanych odpadów komunalnych, 

odpadów wielkogabarytowych, odpadów ulegających biodegradacji, pochodzących z 

terenu Gminy Przyrów, przez instalacje komunalne, w sposób zapewniający osiągnięcie 

odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku oraz 

ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowana i ulegających biodegradacji 

w ramach powierzonego zadania, zgodnie z zapisami: 

a) Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( 

Dz.U. z 2020r. poz. 1439 z późn. zm.) 

b) „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” przyjętego 

uchwałą V/37/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017. 

c) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2020r. poz. 797, 875 z późn. 

zm.) 

http://www.bip.przyrow.akcessnet.net/
mailto:zamowienia@przyrow.pl
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d) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016r. w sprawie szczegółowego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017r., poz. 19 z 

późn. zm.). 

e) 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 poz.2176) 

f) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

(Dz.U. z 2017 poz. 2412) 

W przypadku zmiany prawa Wykonawca zobowiązany jest do stosowania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z nowymi zapisami. 

III.2. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: 

Lp Kod  odpadów Rodzaj odpadów Masa odebranych 

odpadów (Mg) 

Część I – Opakowania z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, metalu ze szkła. 

 Rodzaj i szacunkowa ilość odpadów stanowiących przedmiot zamówienia  

 

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 14,000 

2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 50,000 

3 15 01 07 Opakowania ze szkła 68,000 

4 15 01 04 Opakowania z metali 20,00  

Część II –Niesegregowane odpady komunalne, odpady wielkogabarytowe, odpady    

ulegające biodegradacji. Rodzaj i szacunkowa ilość odpadów stanowiących przedmiot 

zamówienia 

 

1 20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 480,000 

2 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 30,000 

3 20 02 01 

20 01 08 

Odpady ulegające biodegradacji 

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

9,000 

 Wskazane powyżej ilości odpadów komunalnych stanowią wielkość szacunkową do 

przyjęcia przez Wykonawcę w okresie realizacji zamówienia, określoną według 

zebranych ilości odpadów w roku 2019. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości odpadów, 

w zależności od faktycznych potrzeb bez prawa Wykonawcy do roszczeń 

odszkodowawczych z tego tytułu. 

 Odpady zebrane z terenu Gminy Przyrów zostaną przekazane odbiorcy odpadów 

komunalnych z nieruchomości mieszkańców z terenu Gminy Przyrów. 

 Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania raportów miesięcznych 

Zamawiającemu zawierających informacje o ilości odebranych odpadów z 

podziałem na poszczególne frakcje w danym miesiącu w Mg. 

IV. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 

90500000-2 - Usługi związane z odpadami, 

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami  

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów 
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V. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia 

podwykonawcom: 

V.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. 

W takim przypadku zobowiązany jest do: wykazania w formularzu ofertowym części 

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz do podania nazw 

(firm)podwykonawców. 

V.2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy i dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych do realizacji zamówienia. 

V.3. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o   

których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać 

informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację zamówienia. 

VI. Wymagania stawiane wykonawcy: 

 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 

 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  

 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  

 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, przez cały okres realizacji zamówienia, osób wykonujących wszelkie 

czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.  Tak więc 

wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z realizacja 

zadania  

 Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą za grudzień 2021 r. 

sprawozdanie potwierdzające osiągnięcie przez Wykonawcę odpowiednich poziomów 

recyklingu i przygotowanie do ponownego wykorzystania materiałów odpadowych zgodnie z 

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). 

 Zamawiający będzie się rozliczał z Wykonawcą z faktycznie dostarczonej ilości odpadów 

komunalnych na instalację w cyklach miesięcznych, 

 Wykonawca zobowiązuje się przyjmować odpady w dni robocze czyli we wszystkie dni za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 7
00

 do 17
00

, 

 Dostawa odpadów dokumentowana będzie przez Wykonawcę. Każdy wjazd będzie 

zarejestrowany i potwierdzony dokumentem zawierającym datę przywozu, rodzaj, kod  i wagę 

odpadów, nr rejestracyjny pojazdu i dane identyfikacyjne dostawcy. Wyżej wymienione 

dokumenty otrzymuje kierowca firmy która będzie dostarczać odpady z terenu gminy 

Zamawiającego podczas dostawy każdej partii odpadów, 

 Przyjmowane odpady muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze przy udziale 

kierowcy z firmy która będzie dostarczała odpady lub innego przedstawiciela Zamawiającego. 

 Karty z przekazania odpadów z danego miesiąca, zawierające dane poszczególnych dostaw 

wraz z raportem miesięcznym, dołączone do faktury VAT, będą stanowiły podstawę do zapłaty 

wynagrodzenia przez Zamawiającego. 
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 Wykonawca zobowiązany jest do składania wszelkich sprawozdań i informacji 

Zamawiającemu, przewidzianych ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r. poz. 1439 z późn. zm.) 

 Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowanie do ponownego 

wykorzystania materiałów odpadowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 

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

frakcji odpadów komunalnych  

 Zamawiający nie wymaga gwarancji. 

VII. Termin wykonania zamówienia 

- rozpoczęcie – 01.01.2021 rok 

- zakończenie - 31.12.2021 rok 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 

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

1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 

ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, wspólników konsorcjum oraz innych 

podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca. 

1.2. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia. 

Dokument potwierdzający uzyskanie stosownych zezwoleń właściwego organu na 

prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie 

przedstawionych w/w dokumentów, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp: 

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

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 

1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 2015 r. 

poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), 

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

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt  1–4, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 

IX.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 wykluczenia, o których mowa w punkcie VIII.2 

niniejszej SIWZ, 
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IX.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji, innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z 

dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

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

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

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

X. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 

X.1. wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

specyfikacji. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z 

dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy 

dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej 

notarialnie, 

X.2. pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się 

o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź 

kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

X.3. zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). 

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

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 

ustawy Pzp). 

X.4. Dokument potwierdzający uzyskanie stosownych zezwoleń właściwego organu na 

prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

XI. Terminy składania innych dokumentów niż wymienione w punkcie IX SIWZ: 

XI.1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od 

dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, 

przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa 

zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

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

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

XI.2. Pozostałe dokumenty, tj. wymienione w punkcie IX. SIWZ wykonawcy będą musieli złożyć  

na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej 

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 2016 r. poz. 1126). 
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XII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami: 

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i 

wykonawcy przekazują pisemnie. Pisma do zamawiającego należy kierować na:  - Adres 

zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami: 

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu: podany w 

pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 34 35 54 120 w. 21. 

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu. 

b) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres  

poczty elektronicznej: 

podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 

zamowienia@przyrow.pl  

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną. 

3) W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne zamawiający może się 

zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej 

specyfikacji sposobów. 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

stanowisko - Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 

imię i nazwisko – Robert Deska 

tel. 34/3554120 w. 39 fax. 34/3554120 w. 21 w terminach godz. pomiędzy 7.30 a 14.00 

2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą 

elektroniczną jest: stanowisko – inspektor imię i nazwisko – Joanna Nowakowska 

tel. 34/3554120 w. 34 fax.  34/3554120 w. 21 w godzinach pracy zamawiającego. 

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

a) wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.b). 

b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) 

terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 

wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

c) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 

mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o 

wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania. 

d) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 

ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.przyrow.pl.  

mailto:zamowienia@przyrow.pl
http://www.przyrow.pl/
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e) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania. 

f) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

a) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

b) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym 

zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie 

internetowej www.przyrow.pl. 

c) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 

również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie 

prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały 

nowemu terminowi. 

d) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na 

wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

e) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie 

głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie 

termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione 

zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 

f) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie 

głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści 

informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.przyrow.pl. 

XIII. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający wymaga złożenia wadium:  

dot. Części I w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).  

dot. Części II w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 04.11.2020r. do godz. 9:00.                              

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

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

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

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

2014 r., poz. 1804  ze zm. oraz Dz.U. z 2015 r. poz. 978 i 2240). 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Przyrów:  

KBS w Krakowie O/Niegowa F/Przyrów 18 8591 0007 0330 0926 0185 0001 z adnotacją 

„wadium - „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z  terenu gminy Przyrów  

w 2021 roku" dot. części ….(wpisać nazwę części)  

http://www.przyrow.pl/
http://www.przyrow.pl/
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Wadium wniesione w pieniądzu musi być  widoczne na rachunku bankowym w wymaganym 

w/w terminie.            

Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 16 – 

sekretariat Urzędu Gminy Przyró6)w ul. Częstochowska 7.  

Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione 

prawidłowo. 

XIV. Termin związania ofertą 

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

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 

zamawiającego. 

5. 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. 

XV. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 

2. Sposób zaadresowania oferty: 

1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert 

(nieprzejrzysta, zamknięta koperta) 

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na 

adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem 

wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

Nazwa i adres wykonawcy 

GMINA PRZYRÓW 

ul. Częstochowska 7 

42-248 Przyrów 

 

„Oferta przetargowa na:  

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z  terenu gminy Przyrów           

w 2021 roku" nie otwierać przed 04.11.2020.r godz.09:05. 

dot. części ….(wpisać nazwę części) 
 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

XVI. Miejsce i termin składania 

1. Oferty należy składać do dnia: 04.11.2020r. do godz. 9:00 

w siedzibie zamawiającego 

Gmina Przyrów 

ul. Częstochowska 7 

42-248 Przyrów 

Pokój nr 16 – sekretariat 
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2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 04.11.2020 r. o godz. 9:05. 

w siedzibie zamawiającego: 

Gmina Przyrów 

ul. Częstochowska 7 

42-248 Przyrów 

Pokój nr 7 – sala konferencyjna 

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny 

Cenę oferty należy podać  na druku OFERTA stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

specyfikacji. 

XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 cena brutto – 60% 

 odległość do miejsca przekazania odpadów - 40% 

Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru: 

Cena - liczba punktów 

(Cmin/Cb x 60%x 100 + ilość punktów za kryterium „odległość” = całkowita ilość punktów 

oferty badanej gdzie: 

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, 

Cb – cena oferty badanej, 

100 – wskaźnik stały, 

Odległość (wyrażona w km) liczona od siedziby Zamawiającego (adres: ul. Częstochowska 7, 42-

248 Przyrów) do miejsca przekazania odpadów (adres Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych): 

 do 50 km – 40 pkt. 

 od 50,1 do 60 – 30 pkt. 

 powyżej 60km – 10 pkt. 

60% – procentowe znaczenie kryterium ceny, 

40% - koszt transportu (przy czym 1%=1pkt.) 

Ilość punktów obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez 

każdego z członków komisji przetargowej. Końcowa ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie 

ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej. 

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. 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 

„Standardy jakościowe”, o których mowa w art. 91 ust. 2a - Standardy jakościowe zostały 

określone w opisie przedmiotu zamówienia, oraz zasady wiedzy technicznej wymagane do 

wykonania usługi. 
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XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia 

umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie 

w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z wykonawców. O nowym terminie zawarcia 

umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 

XX. 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: 5 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez wykonawcę 

odnośnie każdej części zamówienia. 

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

formach: 

3.1. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: dane i numer rachunku bankowego za-

mawiającego dla zabezpieczenia z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy – „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z  terenu gminy 

Przyrów  w 2021 roku” 

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 2007 r. Nr 42, poz. 275). 

4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: zabezpieczenie w innej formie 

niż pieniądz, Wykonawca przekazuje najpóźniej zamawiającemu w dniu podpisania umowy. 

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

wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

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. 

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

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik  nr 2. 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy 

Prawo zamówień publicznych - "Środki ochrony prawnej". Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie 

przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
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3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze  do 

ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań  (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 964); 

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15  marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz 

sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 

Zgodnie z art. 181  Prawo zamówień publicznych: 

1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez 

niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 

nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w 

ustawie dla tej czynności. 

3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 

ust. 2.” 

Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 

zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 

XXIII. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać się 

będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

XXIV. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

XXV. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXVI. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych  z 

realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

XXVII. Na podstawie art. 29 ust. 3a. „Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące 

w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.  Tak więc wymóg ten dotyczy osób, 

które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. 

pracowników fizycznych. Po zakończeniu realizacji umowy, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji robót zatrudniał pracowników, na podstawie 

umowy o pracę. 

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

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przyrów z siedzibą w 

Urzędzie Gminy Przyrów ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Przyrów możliwy jest pod adresem 

e-mail: iod@przyrow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora; 

mailto:iod@przyrow.pl
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”; 

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

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane 

będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony 

zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią 

inaczej; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

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

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

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

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

c) 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 

**; 

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

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

RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

c) 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. 

XXIX. Załączniki do specyfikacji: 

1. Umowa (wzór) – załącznik nr 2. 

2. Druk "OFERTA" – załącznik nr 1 - do wypełnienia przez wykonawców i złożenia w ofercie.  

3. Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania – 

załącznik nr 3 - do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do oferty. 

4. Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu – 

załącznik nr 4 - do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do oferty. 

5. Oświadczenie  Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO- załącznik nr 5 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Strona 14 z 14 

 

6. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ 

SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ – załącznik nr 6 


