
Ciepielów, dnia 25.11.2020 r. 

RPORiI 271.2.2020 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów 

 

Ogłoszenie nr 615411-N-2020 z dnia 2020-11-25 r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej 

Nie 

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 

realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania 

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 

publicznych: 



Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, krajowy numer identyfikacyjny 

53744400000000, ul. ul. Czachowskiego  1 , 27-310  Ciepielów, woj. mazowieckie, państwo 

Polska, tel. 048 37 88 080, e-mail inwestycje.ciepielów@op.pl, faks 048 37 88 080. 

Adres strony internetowej (URL): www.ciepielow.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać 

pod adresem (URL) 

Nie 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia 

Tak 

www.ciepielow.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać 

pod adresem 

Nie 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie 

Nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 

inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

w formie pisemnej 

Adres: 

Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów 

 



Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 

które nie są ogólnie dostępne 

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów 

Numer referencyjny: RPORiI 271.2.2020 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu 

do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 

wykonawcy: 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy 

Ciepielów oraz od placówek oświatowych z terenu gminy Ciepielów, Urzędu Gminy w 

Ciepielowie i jednostek podległych w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie nr 3 Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2 

Dodatkowe kody CPV: 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w 

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 



Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31 

 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada: a) aktualny wpis do 

rejestru działalności regulowanej prowadzanej przez Wójta Gminy Ciepielów w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, b) aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów (zgodnie z 

art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z pózn. zm.) 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest 

złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) 

dysponuje lub będzie dysponował: co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do 

odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwoma pojazdami 

przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co 

najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, b) w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie w ciągu 

następujących po sobie 12 miesięcy co najmniej jedną usługę polegającą na odbieraniu i 

zagospodarowaniu odpadów komunalnych. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 



SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 

USTAWY PZP: 

1.1. 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 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 1.2. 

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 

waz 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; 1.3. Zaświadczenie właściwej terenowej 

jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie 

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

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.Jeżeli 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty 

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

potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b)nie zalega z 

opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 

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

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

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

wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, 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. 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. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 

USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1)Koncesje, zezwolenia, licencje lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany 

do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, tj.: a) Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych, prowadzonego przez Wójta Gminy Ciepielów; b) Aktualne 

zezwolenie na zbieranie i transport odpadów (zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.); 2) Wykaz usług wykonanych, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 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 lub są wykonywane należycie, przy czym 

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

na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu - zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ. 3) Wykaz narzędzi, wyposażenia 

zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia 

publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - zgodnie z 

Formularzem nr 5 do SIWZ. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 

USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

W terminie 3 dni od przekazania Informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wg Załącznika nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w niniejszym postępowaniu. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Wysokość wadium ustala się na kwotę: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) 2. 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. 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 (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, ze zm.). 4. W przypadku składania przez 

Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać 

następujące elementy: a) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli 

beneficjenta gwarancji/ ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa 

ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) dokładną nazwę 

postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, c) wskazanie sumy 

gwarancyjnej, d) określenie terminu ważności gwarancji, e) z treści gwarancji lub poręczenia 

powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do 

zapłaceniu Zamawiającemu na pierwsze pisemne żądanie pełnej sumy wadium w przypadku, 

gdy zajdą ku temu przewidziane w ustawie okoliczności, określone w art. 46 ust. 4a i 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Iłża F /Ciepielów 39 

91290001 0039 0331 2695 0003 5. Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli 

kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania 

ofert. 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 

ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej: 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne) 

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 



 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

Cena- 60,00 



Termin płatności- 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony) 

Nie 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 



Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

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

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2020-12-03, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu 

> Polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia: Nie 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

Klauzulę informacyjną uwzględniającą regulacje zawarte w art. 13 rozporządzenia RODO, 

którego przepisy bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE z 

dniem 25 maja 2018 r. oraz mają odpowiednie zastosowanie na gruncie Prawa zamówień 

publicznych zamieszczono w pkt. 26 SIWZ. 
 

  Artur Szewczyk 

   Wójt Gminy Ciepielów 
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Pieczęć 

Zamawiającego 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na zadanie: 

 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów” 

 

1. ZAMAWIAJĄCY:  

1. Pełna nazwa zamawiającego: GMINA CIEPIELÓW reprezentowana przez 

Wójta Gminy Ciepielów – mgr Artura Szewczyka 

2. Adres: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów 

3. REGON: 000537444 

4. Internet: http www.ciepielow.pl,   e-mail:gmina@ciepielow.pl 

5. Numer telefonu: /048/ 3788080, faks: /048/ 3788080 

 

1.1 Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z 

wykonawcami: 

1. Imię i nazwisko: Mariusz Borek oraz Katarzyna Zięba 

2. Stanowisko służbowe: pracownik UG Ciepielów 

3. Numer telefonu: /048/ 3788080 

4. E-mail: inwestycje@ciepielow.pl 

5. Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): 19 oraz 18 

6. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 8.00-

15.00 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 

z późn. zm.). 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie 

zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

http://www.ciepielow.pl/
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zamieszkałych położonych na terenie gminy Ciepielów w okresie od 01 stycznia 2021 r. 

do 31 grudnia 2021 r.  

Kod CPV 90.50.00.00-2 – Usługi związane z odpadami  

 

3.2. Obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w systemie workowym 

obejmuje teren 29 miejscowości (stan na dzień 31.10.2020 r.): 

 

Lp. Miejscowość 
Liczba 

gospodarstw 

domowych 

Liczba osób 

zamieszkujących 

nieruchomości  

1. Antoniów 23 57 

2. Anusin 57 149 

3. Bąkowa 95 277 

4. Bielany 26 79 

5. Borowiec 15 41 

6. Chotyze 47 136 

7. Ciepielów Kolonia 50 137 

8. Ciepielów 230 610 

9. Stary Ciepielów 77 204 

10. Czerwona 32 83 

11. Dąbrowa 62 188 

12. Drezno 24 68 

13. Gardzienice Kolonia 29 90 

14. Stare Gardzienice 31 89 

15. Kałków 68 187 

16. Kawęczyn 22 45 

17. Kochanów-Sajdy 14 40 

18. Kunegundów-Czarnolas 32 104 

19. Łaziska 100 331 

20. Marianki 52 140 

21. Pasieki 12 41 

22. Pcin 72 212 

23. Podgórze 23 66 

24. Podolany 9 11 

25. Ranachów B 38 125 

26. Rekówka 46 100 

27. Świesielice 94 240 

28. Wielgie 145 469 

29. Wólka Dąbrowska 26 74 

- Ogółem 1.551 4393 

 

- oraz z siedziby Urzędu Gminy w Ciepielowie oraz od Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Ciepielowie wraz z filią w Wielgiem. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych 

gromadzonych zarówno w sposób selektywny jak i zmieszanych, bezpośrednio z 

nieruchomości położonych na terenie gminy Ciepielów oraz ich zagospodarowanie w 

instalacjach wskazanych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 

października 2012 r. Nr 211/12 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu 
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Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 

2023 z załącznikami. 

 

3.2.1. Obowiązkiem wykonawcy będzie obsługa selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w okresie miesięcznym odpadów bytowych i wyselekcjonowanych (szkło, 

tworzywa sztuczne, papier, metal, odpady ulegające biodegradacji):  

odbiór bezpośrednio z gospodarstw na terenie Gminy Ciepielów wyselekcjonowane 

odpady w pięciu kolorach worków o pojemności 120 litrów:  
a) szkło białe i kolorowe – worek napisem SZKŁO koloru zielonego - jeden raz na 

cztery tygodnie; 
b) metale i tworzywa sztuczne – worek oznaczony napisem METALE I 

TWORZYWA SZTUCZNE koloru żółtego - jeden raz na cztery tygodnie; 

c) papier – worek oznaczony napisem PAPIER koloru niebieskiego - jeden raz na 

cztery tygodnie; 
d) odpady ulegające biodegradacji, odpady bytowe – worek oznaczony napisem BIO 

koloru brązowego - w okresie: kwiecień – październik jeden raz na dwa tygodnie, w 

okresie listopad - marzec jeden raz na cztery tygodnie; 

e) odpady bytowe zmieszane – worek oznaczony napisem ZMIESZANE ODPADY 

KOMUNALNE koloru czarnego - w okresie: kwiecień – październik jeden raz na 

dwa tygodnie, w okresie listopad - marzec jeden raz na cztery tygodnie. 
 

3.2.2. Raz w półroczu odbiór odpadów niebezpiecznych (akumulatory, świetlówki, 

baterie), 

- z terenu określonego w pkt.3.2, 

- oraz od jednostek podległych Urzędowi Gminy tj.: 

     Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie ul. Lekarska 1, Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Ciepielowie Plac Zwycięstwa 37, Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Bąkowej, Przedszkole Samorządowe w Wielgiem, Gminna Biblioteka Publiczna w 

Ciepielowie wraz z filią w Wielgiem. 

 

3.2.3. Raz w półroczu odbiór odpadów komunalnych wielkogabarytowych zgodnie z 

pkt. 3.2 i  pkt.3.2.2. w miesiącu kwietniu i październiku. 

 

3.2.4. Raz w półroczu odbiór wszelkich odpadów w ramach tzw. „Sprzątania Świata” – 

wg. terminów określonych przez Zamawiającego. 

 

3.2.5. Wykonawca nieodpłatnie (na własny koszt) raz na miesiąc zaopatrzy 

nieruchomości w worki (120 l) z nadrukami do selektywnej zbiórki odpadów: 

a) szkło białe i kolorowe - worek zielony,  

b) tworzywa sztuczne i metal - worek żółty,  

c) papier, makulatura - worek niebieski, 

d) odpady ulegające biodegradacji – worek brązowy, 

e) odpady bytowe zmieszane – worek czarny, 

oraz umożliwi odpłatne zaopatrzenie każdego domostwa w zbiornik metalowy lub 

plastikowy z przeznaczeniem na odpady bytowe (wewnątrz worek czarny). 

 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

(odpadów bytowych i wyselekcjonowanych szkło, plastik, makulatura, metal) także 

poprzez odbiór odpadów z oznaczonych pojemników typu 1100l oraz pojemników 

ażurowych do segregacji odpadów, dostarczonych przez Wykonawcę we własnym 

zakresie w okresie co 10 dni (3 razy w miesiącu) z następujących miejsc: 
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1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie, ul. Lekarska 1– po jednym 

pojemniku na każdy rodzaj odpadów oraz po 2 pojemniki na tworzywa sztuczne i 

metale (5 szt.), 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie, Plac Zwycięstwa 37 – po jednym 

pojemniku na każdy rodzaj odpadów (5 szt.), 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej – po jednym pojemniku na każdy 

rodzaj odpadów (5 szt.), 

4) Przedszkole Samorządowe w Wielgiem – po jednym pojemniku na każdy rodzaj 

odpadów (5 szt.), 

5) Osiedle przy ul. Batalionów Chłopskich w Ciepielowie – po dwa pojemniki na 

odpady typu szkło, papier i makulatura, oraz po 3 pojemniki na odpady bytowe (w 

sumie 11 szt.). 

 

Pojemniki zostaną rozmieszczone wg wskazań Zamawiającego w ilości 31 szt. 

Pojemniki będą odpowiednio oznaczone wg rodzaju segregowanych odpadów. 

Pojemniki Wykonawca dostarcza we własnym zakresie i na swój koszt oraz zapewni ich 

eksploatację przez cały okres trwania umowy. 

 

3.2.6. Wyselekcjonowane odpady Wykonawca zagospodaruje zgodnie z Ustawą o 

utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). 

 

3.2.7. Wykonawca podpisze umowy z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi 

działalność gospodarczą na terenie gminy Ciepielów na odbiór odpadów. 

 

3.2.8. Zobowiązuje się wykonawcę do składania sprawozdań zgodnie z Ustawą o 

odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) i Ustawą o 

utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). 

 

3.2.9. Tworzy się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy 

Ciepielów (PSZOK) w miejscowości Ciepielów, przy ul. Witosa 1, którego 

prowadzącym będzie gmina Ciepielów. Teren jest uzbrojony i posiada dostęp do 

niezbędnych mediów, jest ogrodzony, oświetlony, utwardzony wyposażony w systemy, 

zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków.  

 

Na teren wskazanego placu Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć i ustawić 

oznaczone pojemniki przeznaczone do zbiórki (pojemniki powinny być wykonane z 

trwałego materiału, posiadać zamknięcie uniemożliwiające otwarcie ich przez 

nieuprawnione osoby oraz posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów jest 

przeznaczony): 

- papieru i tektury ,  

- tworzywa sztuczne i metal, opakowania wielomateriałowe  

- szkła, 

Ponadto na placu Wykonawca ustawi kontenery przeznaczone do odbioru :  

- odpadów budowlanych pochodzących z drobnych remontów (odkryty kontener 

„gruzownik”)  

- odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji (kontener o poj. 5 – 10 m3)  

- zużytych opon 

- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (kontener odkryty)  

- popiół i żużel, (kontener odkryty). 
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Kontenery powinny posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów są 

przeznaczone. Zamawiający udostępni pomieszczenie magazynowe a Wykonawca 

będzie zobowiązany wyposażyć je w pojemniki przeznaczone do odbioru:  

- przeterminowanych leków i chemikaliów (np. leki, środki ochrony roślin i opakowania 

po nich, detergenty, rozpuszczalniki, farby, kleje i inne niebezpieczne odpady 

chemiczne, które mogą powstać w gospodarstwach domowych),  

- zużyte baterie i akumulatory (2 pojemniki 120 litrów lub 1 pojemnik o pojemności 240 

litrów)  

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (2 pojemniki o pojemności 240 litrów)  

- inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (2 

pojemniki o pojemności 240 litrów).  

Pojemniki powinny być wykonane z trwałego materiału oraz posiadać napis 

informujący na jaki rodzaj odpadów jest przeznaczony.  

Wykonawca zapewni funkcjonowanie PSZOK (część usytuowana na wskazanym placu) 

przez cały okres obowiązywania umowy, czynny dwa razy w miesiącu (1 raz w dzień 

roboczy, 1 raz w sobotę), przez 5 godzin. Część PSZOK usytuowana w pomieszczeniu 

magazynowym będzie obsługiwana przez pracownika Urzędu Gminy w Ciepielowie, a 

odpady tam zgromadzone będą odbierane przez Wykonawcę po uprzednim zgłoszeniu 

konieczności odbioru przez Zamawiającego. Dni i godziny otwarcia PSZOK zostaną 

ustalone przez Zamawiającego i po uzgodnieniu z Wykonawcą dane te zostaną 

uwzględnione w harmonogramie na dany rok kalendarzowy, który będzie załącznikiem 

do umowy.  

 

Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać 

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

jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.  

Zamawiający nie obejmuje przedmiotem zamówienia podmiotów gospodarczych, 

zakładów produkcyjnych, przemysłowych, a więc nie będą to odpady „przemysłowe”).  

 

3.2.10. - Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na 

właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości nie 

wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów (np. w worku 

przeznaczonym na odpady segregowane będą znajdować się odpady zmieszane, gdy w 

worku przeznaczonym na daną frakcję odpadów segregowanych będą znajdować się 

odpady innej frakcji) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 2 dni roboczych od 

dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji do pisemnego (faxem) poinformowania 

Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez 

właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć 

dokumentację fotograficzną i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji 

musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej 

godzinie doszło do ustalenia w/w zdarzenia.  

- Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu półroczne sprawozdania zgodnie z 

ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

- Wykonawca odbierający odpady komunalne jest obowiązany spełnić wymagania 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 

stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 122).  

- Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy zobowiązany jest do przestrzegania 

obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności:  

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)  
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- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).  

- W sezonie zimowym odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie z dróg 

objętych stałym zimowym utrzymaniem bez względu na warunki pogodowe, natomiast 

z pozostałych dróg gdy ze względu na nieprzejezdność, niemożliwy będzie odbiór i 

wywóz odpadów Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru w terminie do 2 dni od 

dnia w którym drogi staną się przejezdne. Wykonawca zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego w dniu, w którym powinien być dokonany odbiór o fakcie i przyczynie 

nie odebrania odpadów z poszczególnych sołectw.  

- Usługa będzie wykonywana w dni robocze ( pon. – pt.) w godzinach od 7:00 do 20:00  

- Załadunek i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu 

oraz środków transportu, które muszą być w dyspozycji Wykonawcy.  

 

3.2.11. Wykonawca zobowiązuje się do druku kalendarzy rocznych wg wzoru  

określonego przez Zamawiającego z oznaczeniem dni w których dokonywane będą  

odbiory odpadów z posesji. Kalendarz wykonany będzie w technologii kolorowej 

CMYK –w formacie 42/22 cm (wymiary kalendarza minimalne i maksymalne:  

- wysokość: min. – 420 mm, max. – 440 mm, - szerokość: min. – 200 mm, max. – 220 

mm) z umieszczonym centralnie tzw. kalendarzykiem miesięcznym wyrywanym (ilość 

stron 24), w ilości 1600 egzemplarzy. Wykonawca we własnym zakresie dostarczy 

kalendarze do każdej posesji na terenie gminy w ramach umowy w terminie do dnia 10 

stycznia 2019 r. Projekt kalendarza należy przedstawić zamawiającemu najpóźniej w 

dniu podpisania umowy.   

Szczegółowe omówienie wykonania kalendarza na dany rok segregacji odpadów: 

Plecki kalendarza: w górnej części (nad bigą) rok, herb gminy, dane teleadresowe gminy 

i firmy prowadzącej segregację odpadów, w tle zdjęcie przyrodnicze lub krajobrazowe z 

terenu gminy oraz opis kolorystyki worków do segregacji; w części dolnej (pod bigą; tło 

jw.) po obu stronach kalendarium po 4 zdjęcia z podpisami (razem 8) z terenu gminy o 

tematyce:  1L. Inwestycja drogi w ….; 2L. i widok na …; 3L.  ; 4L. ; 1P.   ; 2P.   ;  3P.   

;  4P.   ; [numeracja od góry do dołu; L-lewa strona; P-prawa strona]. Zdjęcia w gestii 

wykonawcy z uregulowanymi prawami autorskimi. Na dole opis oznaczeń terminów 

odbioru : odpady bytowe, nie bytowe, gabaryty. format – 200x440, papier – karton GT 

300g, druk – 4+0+lakier UV, dodatkowo: bigowane w połowie – 220 mm, wiercone od 

góry 10-15 mm, centralnie – otwór 4-5 mm. Kalendarium: format – 90x190, ilość stron 

kalendarza – 12 – z zaznaczonymi terminami odbioru odpadów oraz napisem „prosimy 

o wystawianie worków do godziny 700 zgodnie z harmonogramem”, papier – offset min. 

80 g, druk  2+0 (czarny i czerwony), ilość stron dodatkowych – 5 – zawierających: 1. 

Słowo wstępne od wójta do mieszkańców wraz z herbem gminy i rokiem [jako pierwsza 

kartka]; 2. Życzenia noworoczne [jako druga kartka – po niej styczeń]; 3. Życzenia 

wielkanocne [umieszczone przed kwietniem]; 4. Uroczystości w Dąbrowie wraz ze 

zdjęciem czarno-białym pomnika [umieszczane przed wrześniem]; 5. Życzenia 

bożonarodzeniowe [umieszczane przed grudniem]}. Treści poszczególnych stron w 

załączeniu, papier min. 80 g, druk – 4+0, sposób mocowania do plecków – przyszywane 

drutem na 1 zszywkę do plecków centralnie w odległości 5-10 mm poniżej bigi lub 

klejenie. 

 

 

4. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

4.1 a) Liczba mieszkańców Gminy Ciepielów wg. statystyki ludności na dzień 

30.10.2020 r. wynosi 5652 osób. 
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b) Powierzchnia Gminy Ciepielów wynosi 135,3 km2. 

4.2 Podział zamówienia na części. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 

jedną ofertę obejmującą cały przedmiot zamówienia. 

4.3  Zamówienia wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

4.4  Zamówienia z art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy PZP 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 

pkt 6 Ustawy Pzp. 

4.5 Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich 

osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 

- wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w SIWZ w tym prac 

fizycznych oraz operatorów sprzętu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. 
 

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: od 

1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY 

WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą:  

•  brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

(obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy 

(fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz 

•  spełniają, na poziomie opisanym poniżej warunki udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. 

 

6.2.  Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania:  

6.2.1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku 

wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1. ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

6.2.2. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 Pzp z postępowania o udzielenie 

zamówienia zamawiający wyklucza również wykonawcę:  

6.2.2.1. 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 2015 r. - 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); 
6.2.2.2. 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 art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że wykonawca 
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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. 

6.3. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe 

warunki udziału w postępowaniu: 

6.3.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada: 

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzanej przez Wójta 

Gminy Ciepielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z 

dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

b) aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów (zgodnie z art. 41 ustawy z 

dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pózn. zm.); 

 

6.3.2.  sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest 

złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.  

6.3.3.  zdolności technicznej lub zawodowej: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 

a) dysponuje lub będzie dysponował: co najmniej dwoma pojazdami 

przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co 

najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jednym pojazdem do 

odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, 

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

okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał lub wykonuje 

należycie w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy co najmniej jedną usługę 

polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych. 
 

6.4. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach  

określonych w art. 22 a Ustawy. 

6.4.1.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

6.4.2.  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. 

6.4.3.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5 
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ustawy. 

6.4.4.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

6.4.5.  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. 

6.4.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa, podmiotu - na którego zasobach polega wykonawca - nie 

potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający 

żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:  

6.4.6.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

6.4.6.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną. 
 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU 

 

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw 

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

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  w 

postępowaniu. 

7.1. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę W CELU WSTĘPNEGO 

POTWIERDZENIA, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu: 

7.1.1  Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia 

stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Formularz nr 2 do SIWZ oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z 

postępowania - Formularz nr 3 do SIWZ; 

7.1.2  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 

udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, w postępowaniu 

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o jakich mowa w 

pkt 7.1.1 SIWZ oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego 

zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę. W celu oceny, czy 

wykonawca 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, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności:  

a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
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b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

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

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

7.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - 

oświadczenia z pkt 7.1.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków 

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

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia. 

7.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg 

wzoru stanowiącego Formularz nr 7 do SIWZ. W przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z 

Wykonawców. 

 

7.3 Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak 

podstaw wykluczenia, które w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy zobowiązany będzie 

złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono – na wezwanie 

Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualne na 

dzień ich złożenia. 

7.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy): 

7.3.1.1. Wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy 

Ciepielów; 

7.3.1.2. Aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów (zgodnie z art. 41 ustawy 

z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.); 

7.3.1.3. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, 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 lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 
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świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - zgodnie z Formularzem nr 4 do 

SIWZ. Wykaz powinien potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w 

pkt. 6.3.3.b) SIWZ.   

7.3.1.4. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych  

dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z 

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - zgodnie z 

Formularzem nr 5 do SIWZ. Wykaz powinien potwierdzać spełnienie 

warunku, o którym mowa w pkt. 6 3.3.a) SIWZ. 

7.3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 

pkt 3 Ustawy):  

7.3.2.1.  odpisu 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 na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

7.3.2.2.  zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności waz 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;  

7.3.2.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego 

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

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

7.3.2.4.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
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całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

7.3.2.5.  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa powyżej, 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.  

7.3.2.6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez 

wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 

odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

7.3.3. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy. 

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a – przedstawienia 

dokumentów wymienionych w pkt 7.3.2.1- 7.3.2.6 SIWZ. 

 

7.4 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w sekcji 7.3 na 

wezwanie zamawiającego, jeżeli zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub 

dokumenty dotyczące tego wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

W tym celu zaleca się, aby wykonawca na wezwanie zamawiającego przesłane w 

trybie art. 26 ust. 2 ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał, w 

jakim konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu 

zamawiającego lub w jaki sposób są one dostępne dla zamawiającego - w celu 

umożliwienia ich identyfikacji. 

 

7.5 Forma składanych dokumentów 

7.5.1.Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a Ustawy, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, 

inne niż oświadczenia, o jakich mowa w zdaniu poprzednim składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za 

zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego.  

7.5.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na 

język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy 
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złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

8.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z zachowaniem 

formy pisemnej w języku polskim. 

8.2. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę.  

8.3. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia  oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 

przekazują pisemnie, faksem (na nr 048 37 88 080) lub elektronicznie, z tym, że każda 

ze stron  na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

8.4. Dokumenty lub informacje przekazywane Wykonawcy drogą elektroniczną 

przesyłane będą na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę w ofercie, 

a jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego adresu – na główny adres Wykonawcy 

podany w jego dokumentach firmowych. 

8.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na 

podstawie art. 23 ustawy (np. konsorcjum, spółka cywilna), wszelka korespondencja 

prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem występującym jako reprezentant 

pozostałych wymienionych w pełnomocnictwie. 

8.6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – 

pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

8.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.6., lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8.8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem uważa się 

za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu na 

ich składanie.  

8.9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ, Zamawiający przekazuje 

wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

8.10. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

Mariusz Borek i Katarzyna Zięba – pracownicy Urzędu Gminy w Ciepielowie. 

8.11. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli 

zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:  

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres e-mail: 

inwestycje@ciepielow.pl 

 

9  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

9.1 Wysokość wadium ustala się na kwotę: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 

9.2  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  

mailto:inwestycje@ciepielow.pl
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9.3  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 (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, ze zm.).  

9.4  W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji 

bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy:  

a)  wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta  

gwarancji/ ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa 

ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  

b)  dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,  

c)  wskazanie sumy gwarancyjnej, 

d)  określenie terminu ważności gwarancji, 

e)  z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i 

nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaceniu 

Zamawiającemu na pierwsze pisemne żądanie pełnej sumy wadium w 

przypadku, gdy zajdą ku temu przewidziane w ustawie okoliczności, określone 

w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Iłża F /Ciepielów 39 91290001 0039 0331 2695 

0003 

9.5 Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się 

na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

9.6  Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

9.7  Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy 

oszczędnościowo-kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do 

oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie 

oznaczonej „oryginał wadium", która będzie załączona do oferty (wewnątrz 

opakowania oferty). 

9.8 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.14 

SIWZ. 

9.9  Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

jego wniesienia żądano. 

9.10  Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który 

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

9.11  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie pkt 9.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 
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wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

9.12  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

9.13  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 

oferta została wybrana: 

1)  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

2)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

9.14  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w 

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

po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 

25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

10  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

10.1  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

10.2  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

10.3  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 do Wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60  

dni. 

10.4  Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

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

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 

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.  

 

11 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta winna być przygotowana i przedstawiona w sposób zgodny z podanymi niżej 

wymaganiami: 

11.1  Oferta winna być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej - pod 

rygorem nieważności. 

11.2  Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz 

wymogami ustawowymi lub przez ustawowego pełnomocnika. Podpis osoby musi 

pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie czytelny lub 

uzupełniony pieczątką). Jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, należy 
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załączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem przez notariusza. 

11.3  Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami i treścią SIWZ. 

Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy 

załączonych do niniejszej SIWZ winny być wypełnione zgodnie z tymi  wzorami, co 

do treści oraz opisu kolumn i wierszy. W przypadku, gdy informacje wskazane w 

formularzu nie dotyczą Wykonawcy należy wpisać „nie dotyczy" w odpowiednią 

rubrykę formularza. 

11.4  Złożone wraz z ofertą informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być oddzielone 

od pozostałej części oferty i umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu 

prawidłowo oznakowanym: „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ 

TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 

USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 1993 R. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ 

KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.), w sposób 

umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym 

uczestnikom postępowania. 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy, Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, 

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

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. UWAGA! Zgodnie z art. 8 ust. 3 wykonawca 

zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wraz z ofertą wykonawca będzie musiał 

uprawdopodobnić, że utajnione dokumenty zawierają informacje posiadające 

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

ich poufności (zgodnie z definicją art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). W przypadku niespełnienia powyższego 

obowiązku, zastrzeżone dokumenty zostaną przez Zamawiającego odtajnione. 

11.5 Oferta musi być napisana czytelnie, na maszynie do pisania, komputerowo lub 

inną trwałą techniką. 

11.6 Wszystkie wypełnione strony oferty winny być parafowane przez Wykonawcę, 

ponumerowane i ułożone w kolejności przedstawionej w Rozdziale 12 oraz trwale 

spięte. Niespełnienie wymagań, o których mowa w niniejszym punkcie oraz 

wymagań dotyczących opakowania oferty, które nie stanowią jej treści, nie będzie 

podstawą do odrzucenia oferty, a wszelkie negatywne konsekwencje mogące wynikać 

z nie zachowania tych wymagań nie będą obciążały Zamawiającego . 

11.7 Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być 

parafowane przez Wykonawcę w sposób wskazany w pkt. 11.2 SIWZ. W 

przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

11.8 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

11.9 Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 

Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 

prawdziwości. 
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12  ZAWARTOŚĆ OFERTY 

Oferta musi zawierać: 

12.1  Formularz Oferty - wypełniony zgodnie z Formularzem nr 1 do SIWZ 

12.2  Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu - wypełnione zgodnie z Formularzem nr 2 do SIWZ 

12.3  Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia 

wykonawcy z postępowania - wypełnione zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ; 

12.4 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby 

wykonawcy składającego ofertę - jeżeli dotyczy. 

12.5 Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę (w 

formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem) , 

jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika. 

12.6 Dowód wniesienia wadium - dla formy innej niż pieniądz kopię dokumentu 

(potwierdzoną za zgodność z oryginałem) należy załączyć do oferty natomiast 

oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej 

„oryginał wadium", która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty).  

12.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(w tym spółki cywilne) należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii 

potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem) - np. wypełniony Formularz nr 

6. 

 

13 SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

13.1 Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu. 

13.2 Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem 

opakowaniu. Opakowanie należy opisać następująco: 

Oferta przetargowa na 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów” 

Nie otwierać przed dniem 03.12.2020 godz. 10:10 

13.3 Na opakowaniu oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres 

Wykonawcy.  

14 MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

14.1  Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w Urzędzie Gminy w 

Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, I piętro pok. Nr 1 (sekretariat) 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.12.2020 roku, godz. 10:00 

14.2  Wszystkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej podanym terminie 

zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. 

15. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY 

15.1 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub 

wycofać ofertę. 

15.2 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym 
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w Rozdziale 14. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert 

zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami 

Rozdziału 13 niniejszej SIWZ, a koperta będzie dodatkowo oznaczona 

określeniami: „ZMIANA" lub „WYCOFANIE". 

 

16  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

16.1  Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

16.2   Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia. 

16.3   Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie. 

16.4   Ofertę cenową należy sporządzić na formularzu oferty. 

16.5   Wykonawca zobowiązany jest dokonać kalkulacji ryczałtowej brutto świadczenia 

usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 

opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ- „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. 

Cena usług brutto powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji 

zamówienia wynikające z dokumentacji przetargowej oraz wszelkie inne nie ujęte w 

dokumentacji przetargowej, bez których nie jest możliwe wykonanie zamówienia.  

16.6   W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto obejmującą należny podatek 

VAT  

16.7  Ceny muszą być podane cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. 

16.8   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od 

towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

16.9  Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe w 

treści oferty z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w 

następujący sposób: 

a. w przypadku sumowania cen na poszczególne części zamówienia - jeżeli obliczona 

cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, Zamawiający przyjmie, że 

prawidłowo podano ceny za części zamówienia;  

b. w przypadku rozbieżności pomiędzy ceną brutto oferty podaną liczbą a podaną 

słownie zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada 

właściwemu obliczeniu ceny 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

17 WALUTA ZAMÓWIENIA 

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w 

złotych polskich (PLN). 

18  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

18.1  Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z zastrzeżeniem w pkt 7 

SIWZ opartym o zasady z art. 24aa Ustawy. 

18.2  Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować 

będzie 

kryteria: 
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-  kryterium „cena" - 60% (maksymalnie 60 pkt.) 

- kryterium „termin płatności” 40% (maksymalnie 40 pkt.) 

 

Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta 

nieodrzucona, zawierająca najkorzystniejszy bilans ceny i terminu płatności jest ofertą 

najkorzystniejszą. 

18.3 Sposób obliczania punktów: 

a) Ocena w kryterium – cena [C] nastąpi w skali punktowej od 0 do 60 pkt.  -  

maksymalna ilość punktów wynosi 60. Oferta najtańsza spośród nie odrzuconych 

otrzyma 60 pkt. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, według 

poniższego wzoru: 

C = Cmin / Cb  x 60 pkt 

gdzie:   

C- ilość punktów w kryterium „cena”, 

Cmin - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, 

Cb - cena badanej oferty. 

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 

 

b) Ocena ofert w kryterium „terminu płatności" [T] będzie wyglądała 

następująco: 

W zakresie tego kryterium Zamawiający zastrzega, iż maksymalny termin płatności 

za wykonane usługi wynosi 30 dni od daty przedłożenia faktury zamawiającemu.  

Ocena w zakresie kryterium „terminu płatności” będzie dokonywana na podstawie 

ilości punktów przy zastosowaniu następującego wzoru:  

T = Tb / 30 x 40 pkt 

gdzie: 

T - ilość punktów w kryterium termin płatności 

Tb – termin płatności oferty badanej 

30 (dni) –  maksymalny termin płatności 

 
Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów  

P=C+T gdzie: 

P - liczba punktów stanowiąca sumę punktów przyznanych w obu kryteriach 

C - liczba punktów przyznana w ramach kryterium „ceny” 

T- liczba punktów przyznanych w ramach kryterium „terminu płatności”. 

 

Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą 

liczbę punktów łącznie z obydwu kryteriów.  

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z 
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zastrzeżeniem art. 87 ustawy Pzp dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
 

19 TRYB OCENY OFERT  

19.1 Otwarcie ofert 

19.1.1.  Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Urzędzie Gminy Ciepielów pokój nr 26 

(sala konferencyjna), w dniu 03.12.2020 roku, o godzinie 10:10. 

19.1.2.  Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia 

ofert. 

19.1.3.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

19.1.4.  Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, oraz zaoferowane „poziomy recyklingu”. 

19.1.5.  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

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

3)  ceny oferty oraz zadeklarowanego terminu płatności. 

19.1.6.  W terminie 3 dni - od umieszczenia przez Zamawiającego w/w informacji na 

stronie internetowej- wykonawca winien wykonać obowiązek wynikający z 

pkt.7.2 SIWZ. 

 

20 RAŻĄCO NISKA CENA 

20.1  Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca 

się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny 

lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

1)  oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 

technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania 

zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, 

kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 

niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego  na podstawie art. 

2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);  

2)  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

3)  wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest 

zamówienie; 

4)  wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5)  powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

20.2  W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1)  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy 

lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający 

zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 20.1 SIWZ, chyba że 
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rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 

wyjaśnienia. 

2)  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 

postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający 

może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 20.1 SIWZ.  

20.3 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu 

spoczywa na wykonawcy. 

20.4 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia . 

21 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

21.1  Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która będzie przedstawiała 

najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria określone w pkt 

18 SIWZ, tzn. uzyska największą łączną liczbę punktów. 

21.2  Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

21.3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.  

22  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

22.1  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z 

zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

drogą elektroniczną lub faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

albo 10 dni - jeżeli zawiadomienie przesłane zostało w inny sposób. 

22.2  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w pkt 22.1 SIWZ, jeżeli w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub upłynął termin do 

wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 

Ustawy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie 

kończące postępowanie odwoławcze. 

22.3  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, 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. 

22.4  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze 

zamówienie, mogą zostać wezwani do dostarczenia zamawiającemu stosownej 
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umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

23  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

23.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

23.2 Odwołanie. 

23.2.1 Odwołanie przysługuje wobec czynności : 

23.2.1.1 określenia warunków udziału w postępowaniu 

23.2.1.2 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

23.2.1.3 odrzucenia oferty odwołującego; 

23.2.1.4 opisu przedmiotu zamówienia 

23.2.1.5 wyboru najkorzystniejszej oferty 

23.2.2 Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności 

zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania 

23.2.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 

spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

23.2.4 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w 

sposób określony w art. 180 ust. 5 PZP zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli 

zostały przesłane winny sposób. 

23.2.5 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

23.2.6 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 24.2.4 i 24.2.5 wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość w okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia 

23.3 Wykonawca 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 Prawo 

Zamówień Publicznych, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z pkt 23.2. 

23.4 Skarga do sądu. 

23.4.1 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego 

23.4.2 Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego 

23.4.3 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 

skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529) jest równoznaczne z 

jej wniesieniem. 

23.4.4 Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 

oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
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ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub 

o zmianę orzeczenia w całości lub w części 

23.4.5 W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć 

żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

 

24. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

24.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

25 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 

WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, 

ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

25.1  Wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączonym do SIWZ 

wzorze umowy. 

25.2  Wykonawca składając ofertę oświadcza na formularzu oferty, że akceptuje 

postanowienia umowy. 

25.3  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

26 KLAUZULA INFORMACYJNA UWZGLĘDNIAJĄCA REGULACJE 

ZAWARTE W ART. 13 ROZPORZĄDZENIA RODO, KTÓREGO PRZEPISY 

BEZPOŚREDNIO OBOWIĄZUJĄ WE WSZYSTKICH PAŃSTWACH 

CZŁONKOWSKICH UE Z DNIEM 25 MAJA 2018 R. ORAZ MAJĄ 

ODPOWIEDNIE ZASTOSOWANIE NA GRUNCIE PRAWA ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH. 

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:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciepielów, ul. 

Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, e-mail: gmina@ciepielow.pl, tel. 48 3788080; 

 inspektorem ochrony danych osobowych Gminy Ciepielów jest Pani Magdalena 

Góralska, e-mail: ewidencja@ciepielow.pl, tel. 48 3788080; 

 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 od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów” 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 2017 r. 

poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

mailto:gmina@ciepielow.pl
mailto:ewidencja@ciepielow.pl
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 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 **; 

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy 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. 

** 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. 

*** 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. 

 

 

 

 

Wykaz załączników (formularzy):  
1. Oferta. 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu. 

3. Oświadczenie dotyczące przesłanek o wykluczeniu z postępowania. 

4. Wykaz zrealizowanych zamówień potwierdzających spełnienie warunku doświadczenia. 
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5. Wykaz sprzętu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 

zasobami. 

6. Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 

8. Wzór umowy. 

9. Załącznik do umowy dot. PSZOK. 

 

 

Ciepielów, dnia 25.11.2020 rok. 

Zatwierdzam:  

 

   Artur Szewczyk 

        Wójt Gminy Ciepielów 



Wkładka Nr 1 

Słowo wstępne od Wójta Gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 00 22 11   

Szanowni Mieszkańcy ! 
 

 

2021 rok, będzie już szesnastym rokiem w 

którym w naszej gminie realizowany jest program 

segregacji i odbioru odpadów. Zarówno wprowadzona 

segregacja jak i zrekultywowanie gminnego składowiska 

odpadów niewątpliwie przyczyniło się przez ostatnie lata 

do polepszenia  czystości środowiska w Naszej Gminie.  

Szesnasty rok segregacji, to rekord wśród wszystkich 

okolicznych gmin. Byliśmy prekursorami tego systemu 

odbioru odpadów, który przyjął się także wśród 

sąsiednich gmin.   
                    

 

Odpady odbierane będą dwa razy w miesiącu 

(raz w miesiącu odpady bytowe, raz w miesiącu 

pozostałe, a więc: metal, szkło, papier i plastik) zgodnie 

z oznaczeniem zamieszczonym w kalendarzu. Dwa razy 

do roku będziemy mogli oddać odpady 

wielkogabarytowe. 
 

Dodatkowo na terenie oczyszczalni ścieków w 

Ciepielowie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów, gdzie w okresie zimowym można także 

oddawać popiół. 
 

Szanowni Państwo, segregujmy odpady, bo 

dzięki temu będą one mogły być powtórnie 

wykorzystane, a dla nas wszystkich będzie to szansa          

na czyste środowisko naszych dzieci. 
                                         

                                            Artur Szewczyk 

                                                    wójt gminy Ciepielów 

 



 
Wkładka Nr 2 

 Życzenia Noworoczne 2021 

 

 

Zbliżający się Nowy Rok  

niesie wszystkim nadzieję na uspokojenie,  

życzliwość i spełnienie marzeń.  

 

W te piękne i jedyne w roku chwile,  

chcę złożyć Państwu najlepsze życzenia pogodnych,  

zdrowych i radosnych dni, 

 

Niech Nowy Rok przyniesie Wam radość, miłość, pomyślność i spełnienie 

wszystkich marzeń a gdy się one już spełnią nich dorzuci garść nowych 

marzeń, bo tylko one nadają życiu sens! 

 
Z okazji Nowego 2021 Roku  

życzy 
 

Artur Szewczyk 

wójt gminy Ciepielów 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wkładka Nr 3 

 Życzenia Wielkanocne 

 

 

 

 

Alleluja, Alleluja ! Wesoły nam dziś dzień nastał,  

Chrystus bowiem zmartwychwstał,  

Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość.  

Niech zsyła na Was łaski i wnosi szczęście  

do Waszego rodzinnego życia 

 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół 

oraz wesołego "Alleluja" 

 

Niech Pokój Wielkanocy zawsze panuje w Waszych sercach!! 

 
 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych  

życzy 
 

Artur Szewczyk 

wójt gminy Ciepielów 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wkładka Nr 4 

 Zaproszenie na uroczystości pod Dąbrową 

 

 

 

WWÓÓJJTT  GGMMIINNYY  CCIIEEPPIIEELLÓÓWW  

OORRAAZZ  

KKOOMMIITTEETT  OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNYY  

OOBBCCHHOODDÓÓWW  8822  RROOCCZZNNIICCYY  MMOORRDDUU  

JJEEŃŃCCÓÓWW  WWOOJJEENNNNYYCCHH  WW  DDĄĄBBRROOWWIIEE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaprasza 
 

na uroczystość uczczenia pamięci poległych, 

która odbędzie się w dniu 12 września 2021 roku 

przy pomniku bestialsko wymordowanych żołnierzy 

Wojska Polskiego w Dąbrowie k/Ciepielowa 
 

 

 

Program uroczystości : 
 

 
1145 Zbiórka na placu przed pomnikiem na Dąbrowie 

 

1150 Apel poległych 
 

12°° Uroczysta polowa Msza św. 
 

1310 Występ młodzieży szkolnej  
 

1330 Przemówienia okolicznościowe  
 

 
 

14³° Spotkanie koleżeńskie 
 

 
 

 

 

 



 

Wkładka Nr 5 

 Życzenia na Boże Narodzenie 2021 

 

 

Niech te święta Bożego Narodzenia 

przyniosą nam Wam wiele radości, 

Niech uśmiech zagości w domach, 

Niech ogarnie Was ciepło wigilijnej świecy, 

a jej blask zamieni się w żywe iskierki w oczach, 

 

Niech samotność odejdzie w niepamięć, 

Niech zima otula Was białym puchem, 

jak ciepły koc przy kominku, 

 

Niech dobry Bóg namaluje 

szczęście na Waszych twarzach, 

Niech miłość dotyka Was delikatnie, 

lecz bez ustanku, 

 

Niech Wasze marzenia płyną wysoko w górę 

i spełniają się... 

 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

życzy 
 

Artur Szewczyk 

wójt gminy Ciepielów 
 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Umowy  Nr  ………..  

z dnia …. stycznia 2021 roku 

 

 

Zgodnie z zapisem SIWZ do przetargu, w wyniku której zawarto umowę Nr 
……………. w dniu …….. stycznia 2021, pomiędzy 

1.   Gminą Ciepielów reprezentowaną przez : 
Pana Artura Szewczyka - Wójta Gminy Ciepielów z siedzibą, ul. Czachowskiego 1, 27-
310 Ciepielów, zwanym dalej „Zamawiającym", a: 
………………………………………. reprezentowanym przez: 
- …………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą" 

§1. 
Strony umowy uzgadniają, że określony w SIWZ, obowiązek nałożony na 

Wykonawcę umowy nr ……… z dnia …...01.2021 roku, a dotyczący z utworzonego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie Gminy Ciepielów, odbierać odpady wg ustaleń 
określonych przez Zamawiającego. 

§2. 
1. Wykonawca wyposaży Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie Gminy 

Ciepielów w niezbędne pojemniki wg ustaleń zawartych w SIWZ. 
2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów utworzony zostanie w Ciepielowie, ul. 

Witosa 1 i prowadzony przez gminę Ciepielów. 
3. W punkcie selektywnego zbierania odpadów przyjmowane są dostarczone we 

własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
następujące rodzaje odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło, 
opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, przeterminowane leki, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i 
rozbiórkowe, zużyte opony, odpady niebezpieczne (baterie i akumulatory, zużyte 
świetlówki, lampy fluorescencyjne i zawierające rtęć, pozostałości farb, tuszy lakierów 
żywic lepiszczy, aerozoli, rozpuszczalników w tym opakowań po tych środkach, 
pozostałości środków ochrony roślin, nawozów w tym opakowania po tych środkach, 
pozostałości środków chemii gospodarczej, inne zawierające substancje niebezpieczne), 
popiół i żużel, inne odpady komunalne. 

4. Ustala się harmonogram funkcjonowania PSZOK w roku 2021, w sposób 
następujący: 

- …. stycznia 2021  

- …… stycznia 2021 

- …… lutego 2021 

- …… lutego 2021  

- ……. marca 2021 

- ……. marca 2021  

- …… kwietnia 2021 

- …… kwietnia 2021  

- …… maja 2021 

- …….. maja 2021  

- ……. czerwca 2021  

- …… czerwca 2021 

 

- ….. lipca 2021 

- ….. lipca 2021 

- …. sierpnia 2021 

- …. sierpnia 2021 

- …. września 2021 

- …. września 2021 

- …. października 2021 

- …. października 2021 

- …. listopada 2021 

- …. listopada 2021 

- …. grudnia 2021 

- …. grudnia 2021 
 

w godzinach od …… do ….. 
 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 



 

 

 

 

 

Formularz Nr 1 

Oferta  
na wykonanie zamówienia: 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów 

 

Gmina Ciepielów 

ul. Czachowskiego 1 

27-310 Ciepielów 

 

 I. Dane dotyczące Wykonawcy:  

Nazwa: ……………………………………………………………………………………… 

Siedziba: ……………………………………………………………………………………… 

Nr tel/fax ……………………………………………………………………………………..  

e-mail ………………………………………………………………………………………..  

NIP ………………………………………. ..REGON ………………………………………  

Nr konta bankowego ……………………………………………............................................. 

Adres do korespondencji ……………………………………………………………….…… 

III. Deklaracja Wykonawcy: 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla w/w zamówienia: 

Ja/My*, niżej podpisany(a)/i *, niniejszym oświadczam /y*, co następuje:  

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) za wynagrodzeniem w wysokości: 

Lp Rodzaj odpadów Wartość 

jednostkowa netto 

(w zł) za 1 Mg 

(bez podatku 

VAT) 

Strumień  

w Mg 

Cena 

jednostkowa 

brutto (w zł) 

za 1 Mg 

Wartość brutto 

(w zł) 

(w tym podatek 

VAT …%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

[4x5] 

1 Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 

 340,00   

2 Odpady z papieru, w tym 

tektury, odpady 

opakowaniowe z papieru                     

i odpady opakowaniowe                        

z tektury 

  

 

8,00 

  

3 Odpady metali, w tym odpady 

opakowaniowe z metali, 

odpady tworzyw sztucznych,      

w tym odpady opakowaniowe 

tworzyw sztucznych oraz 

odpady opakowaniowe 

  

 

 

150,00 

  



 

 

 

 

 

wielomateriałowe 

4 Odpady ze szkła, w tym 

odpady opakowaniowe ze 

szkła 

  

120,00 
  

5 Meble i inne odpady 

wielkogabarytowe 

 35,00   

6 Zużyty sprzęt elektryczny                      

i elektroniczny, świetlówki                      

i inne źródła światła 

  

4,00 
  

7 Przeterminowane leki                    

i chemikalia 

 0,01   

8 Zużyte baterie                                 

i akumulatory 

 0,01   

9 Zużyte opony  1,00   
10 Odpady ulegające 

biodegradacji 

 15,00   

11 Odpady budowlane                          

i rozbiórkowe (z wyjątkiem 

wyrobów zawierających 

azbest) 

  

3,0 
  

12 Popiół i żużel paleniskowy                       

z gospodarstw domowych 

 40,00   

13  Odpady niebezpieczne  0,01   
14  Odpady niekwalifikujące się 

do odpadów medycznych 

powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku 

przyjmowania produktów 

leczniczych  w formie iniekcji           

i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi,             

w szczególności igieł                          

i strzykawek 

  

 

 

 

 

0,01 

  

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO 

 

 

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO słownie złotych 

………………………………………………………………………………………………………...……………. 

 
……………………………………………………………………………………………………………….….….. 

 

2. Deklarujemy termin płatności za wykonaną usługę (max. 30 dni) ....................* dni od 

daty przedłożenia zamawiającemu faktury VAT. 

3.  Zapoznałem/liśmy* się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści SIWZ. 

4. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję/my* warunki umowy na wykonanie 

zamówienia zapisane w SIWZ. 

5. Oferuję/my* wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w 

SIWZ oraz obowiązującymi przepisami w terminie: od 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 r. 

6. Wadium zostało wniesione w kwocie 5 000,00 zł w  dniu ................................r. 

 w formie  ........................................................................  

7. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z 



 

 

 

 

 

wymaganiami przedstawionymi z SIWZ. 

8. Oświadczam/my*, że zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawcy/ców, w 

zakresie niżej opisanych części zamówienia: 

Lp. Nazwa Podwykonawcy Opis części zamówienia, które będą zlecone 

Podwykonawcom 

  

 

 

  

 

 

 

9. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorstwem * 

 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.** 

 

* Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

* Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR 

lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR 

 
1) rozporządzenie 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).  

 

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

..............................................                                      ..................................................  

      miejscowość i data                                                                 podpis 

*- niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Formularz nr 2 

Zamawiający: 

Gmina Ciepielów 
ul. Czachowskiego 1 
27-310 Ciepielów 

(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

………………………………………

…………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

…………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów” oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      pkt 6.3 SIWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w 

postępowaniu). 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w pkt 6.3 SIWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której 

określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

Uwaga! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie winno być 

złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Formularz nr 3 

Zamawiający: 

Gmina Ciepielów 
ul. Czachowskiego 1 
27-310 Ciepielów 

 (pełna nazwa/firma, adres) 

 
Wykonawca: 
…………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
…………………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów” (nazwa postępowania), prowadzonego przez Gminę Ciepielów 

(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie 

ww. przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1, 24 ust.5 pkt 8 ustawy Pzp  . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 



 

 

 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 

24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………

………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

             ………………………………………… 

                                                                                                             podpis 

Uwaga! niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Formularz 4 

.........................................................  
/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/  

 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIENIE WARUNKU 

DOŚWIADCZENIA 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zamówienia o nazwie: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów”  

przedstawiamy wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych usług. 

Lp.  
Przedmiot 

wykonywanej usługi 

ze wskazaniem ilość 

odebranych odpadów 

(Mg) i ilość 

zamieszkałych 

mieszkańców 

 
Okres 

wykonania 

usługi od 

(dzień miesiąc 

- rok) do 

(dzień 

miesiąc-rok) 
 

 
Podmiot, na rzecz którego 

usługi zostały wykonane lub 

są wykonywane (nazwa, 

adres) 

 

 
Wartości 

wykonanej usługi 

     

Uwaga!!!!!!! 

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że zostały one wykonane w sposób należyty.  

 

Oświadczam/my*, że: 

a) poz. ……… wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy/Wykonawców* składającego 

ofertę, 

b) poz. …………… wykazu jest doświadczeniem innych podmiotów, których zasoby zostaną 

oddane nam do dyspozycji na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień 

publicznych, na potwierdzenie czego załączam/y* pisemne zobowiązanie/dokumenty o których 

mowa w pkt 7.1.2 SIWZ. 
 

 

........................................, dn ....................... 

 

                                                                        

  ………………............. 
               (podpis ) 

 
 



 

 

 

 

 

Formularz 5 

 
.........................................................  
/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/  

 

 

WYKAZ SPRZĘTU 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zamówienia o nazwie: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów” 

przedstawiam/ y wykaz sprzętu w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 

dysponowania tymi zasobami. 

 

Lp. Wyszczególnienie pojazdów (typ pojazdów, 

marka) 

Liczba sztuk Podstawa dysponowania 

Pojazdy przystosowane do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych 

  

 

  

  

 

  

   

 

 

Pojazdy przystosowane do odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie 

    

 

    

 

    

 

Pojazdy do odbioru odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej 

    

 

    

 

    

 

 

 

Data:……………………………………… 

                                                                                                               

                               …………………………………………………………………………………… 
                   (Podpis i pieczęć wykonawcy/osoby uprawnionej  
                                 do reprezentowania wykonawcy) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Formularz 6 
 

Pełnomocnictwo Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 
Składając ofertę w postępowaniu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów” 
My niższej podpisani ...........................................................................................................  
 
Reprezentujący Wykonawców ................................................................................................  
 
ubiegających się wspólnie o udzielenie wskazanego powyżej zamówienia publicznego i 
wyrażających niniejszym zgodę na wspólne poniesienie związanej z tym solidarnej 
odpowiedzialności na podstawie art. 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo 
zamówień publicznych ustanawiamy ........................................................................   z 
siedzibą w ............................................ Pełnomocnikiem w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych i udzielamy pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich 
wykonawców, jak również każdego z nich z osobna, w powyższym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 
 
Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje w szczególności umocowanie do:  

1) prawo do dokonywania wszelkich czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  

a w szczególności do: 

- podpisania i złożenia w imieniu wykonawcy oferty wraz z załącznikami*,  

- składania w toku postępowania wszelkich oświadczeń i dokonywania czynności 

przewidzianych przepisami prawa oraz składania innych oświadczeń w związku z tym 

postępowaniem, 

- składania wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz innych dokumentów składanych w 

postępowaniu*, 

- prowadzenia korespondencji w toczącym się postępowaniu*,  

-  ........................................ ................................................................................... ............. 

(określić zakres udzielonych ewentualnych dodatkowych uprawnień).*  

2) zawarcia umowy na realizację zamówienia publicznego.* 

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia / nie uprawnia* do udzielenia dalszych pełnomocnictw. 

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony i pozostaje ważne i skuteczne do 
chwili jego odwołania. 
 
 
                                                                                     Podpis ............................................................... 

 

Uwaga! 

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, w tym Wykonawcę - pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawców. 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 



 

 

 

 

 

Formularz nr 7 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI / BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY 

KAPITAŁOWEJ 

o  której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP 

 

Składając ofertę w postępowaniu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów” 

 

OŚWIADCZAM / OŚWIADCZAMY,  

że: 

 

*1) nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 )  

 

*2) należę/ należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 )  

 

z Wykonawcą:  

 

 

……………………………………………………………………………………………………..………… 

(podać nazwę i adres Wykonawcy/ Wykonawców) 

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu i przedstawiam następujące dowody potwierdzające, że  

powiązania z w/w wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia 

…………………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić  

 

 

……………………………… 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

……………………………………………. 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 

 

 

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

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu niniejsze oświadczenie w 

formie oryginału. 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 8 

UMOWA  Nr  ....../202... (projekt) 

zawarta w dniu  ............................... w Ciepielowie pomiędzy: 

 

1. Gminą Ciepielów reprezentowaną przez : 

Pana Artura Szewczyka – Wójta Gminy z siedzibą, ul. Czachowskiego 1, 27-310 

Ciepielów 
zwanym dalej „Zamawiającym”, a: 

 

............................................................................................................................ 

reprezentowanym przez: 

- ........................................................................... 

- ........................................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów 

zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

2. Odbiór odpadów odbywał się będzie, wg kalendarza, który wg. wskazań określonych w 

SIWZ Wykonawca wykona na własny koszt w ilości 1600 egzemplarzy i w terminie 

określonym w SIWZ, dostarczy na własny koszt wraz z workami niezbędnymi do segregacji 

do wszystkich gospodarstw domowych na terenie gminy Ciepielów. 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany częstotliwości odbioru odpadów w miarę potrzeb. 

O propozycji zmian Wykonawca musi być powiadomiony min. 30 dni przed ich 

wprowadzeniem. 

§ 2. 

1. Koszty składowania odpadów bytowych stałych na wysypisku komunalnym ponosi 

Wykonawca.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wyrywkowej kontroli sposobu      i 

ilości wywożonych odpadów stałych /czarny worek/ na składowisko odpadów  poza teren 

gminy Ciepielów, prawidłowości prowadzonej selektywnej zbiórki i zagospodarowania 

odpadów.  

 

3. Odbierający odpady będzie składał comiesięczny meldunek z ilości zebranych odpadów 

(karty ewidencji odpadów).  

 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy bezpłatne rozprowadzanie worków (zamiana pełnego 

na pusty), kalendarzy(zgodnie ze SIWZ). 

5. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów obejmujących papier, metale, tworzywa 

sztuczne i szkło wyliczonych 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. 2016 poz. 2167 

ze zm./. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 



 

 

 

 

 

Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji /Dz.U. 2017 poz. 2412 ze zm./. 

7. Ustalenie czy Wykonawca osiągnął wskazane w ust. 5 i 6 poziomy recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku wymienionych odpadów oraz ograniczenia 

składowania odpadów ulegających biodegradacji, nastąpi na podstawie sprawozdań 

półrocznych składanych przez Wykonawcę jako obowiązek ustawowy. 

 

§ 3. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.  

 

§ 4. 

1. PODWYKONAWCY (Niniejszy punkt zostanie skreślony z umowy, gdy Wykonawca nie 

będzie przewidywał w ofercie, zlecenia części zamówienia podwykonawcom)  

- Zakres przedmiotu umowy przewidziany do wykonania przez Podwykonawców zawarty  

jest w ofercie Wykonawcy.  

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy, 

który wykonuje przy pomocy Podwykonawców.  

- W razie niezapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający  

wstrzyma wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę  

wynagrodzenia Podwykonawcy. 

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę. 

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

usługi.  

- Umowy z Podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub  

odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za  

zaniedbania i uchybienia dokonane przez pracowników Podwykonawcy jest taka sama jakby 

tych zaniedbań lub uchybień dopuścili się pracownicy Wykonawcy. 

2. Wykonawca będzie wykonywał usługę określoną w § 1 własnymi siłami. (w przypadku braku 

podwykonawców).  

§ 5. 

1. Szacunkowa wartość jest maksymalną wartością wynagrodzenia obliczoną w oparciu                                       

o prognozowane ilości (strumień) odpadów oraz ceny jednostkowe podane w ofercie 

wykonawcy i wynosi: ………………..………... złotych brutto (słownie 

złotych: ……………………………………… 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy będzie stanowiło iloczyn 

odpadów wyrażonych w Mg i ceny za odbiór i zagospodarowanie jednej Mg odpadów podanej 

w ofercie Wykonawcy dla danej kategorii odpadów. W żadnym wypadku łączne wynagrodzenie 

Wykonawcy nie może przekroczyć wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

3. Ceny jednostkowe określone w ust. 1 pozostają niezmienne w okresie obowiązywania 

Umowy z zastrzeżeniem postanowień określonych w ust. 9. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 płatne będzie po zakończeniu danego 

miesiąca świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, na podstawie 

zaakceptowanego przez Zamawiającego raportu miesięcznego, kserokopii dokumentu – kwitu 

wagowego z pomiaru ilości odpadów odebranych w okresie, którego dotyczy faktura, 

w terminie …. dni od daty otrzymania faktury VAT. 



 

 

 

 

 

3. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

4. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub 

obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu 

wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności a także w razie 

potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek za ten 

okres.  

5. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być 

potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.  

6. Wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie podlegało waloryzacji przez cały okres trwania 

umowy.  

7. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT strony ustalają możliwość zmiany 

wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 

8. Przyjęty dla potrzeb ustalenia szacunkowej wartości wynagrodzenia strumień odpadów jest 

jedynie prognozowany, a faktyczne ilości odpadów w ramach poszczególnych rodzajów mogą 

być inne.                       

§ 6. 

1. Worki, kalendarze z określeniem daty i rodzaju odbieranych worków, oraz kontenery 1100l i 

pojemniki ażurowe -  zapewnia Wykonawca we własnym zakresie, tak aby bez żadnych 

przeszkód realizować niniejszą umowę.   

§ 7. 
 

Kary umowne 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

a. W wysokości 10% wynagrodzenia brutto (wartości za cały okres zamówienia) w 

przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

b. W wysokości 10% wynagrodzenia brutto (wartości za cały okres zamówienia)  w 

przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezawinionych przez 

Zamawiającego. 

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia 

przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto (wartości za cały okres zamówienia). 

2. W przypadku opóźnienia w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej Wykonawcy, 

Wykonawca uprawniony będzie do dochodzenia odsetek w wysokości ustawowej. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 PZP Zamawiający nie jest 

zobowiązany do zapłaty kary umownej. 

 

§ 8. 

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem 

nieważności. 

2. W razie nie uzgodnienia wzajemnych stanowisk, każdej ze stron przysługuje prawo do 

wypowiedzenia umowy. 

3. Prawo do wypowiedzenia nie przysługuje stronom w razie utrzymania ceny oraz 

częstotliwości odbierania odpadów.  

 

§ 9. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową strony poddają się pod rozstrzygnięcie Sądu 

właściwego dla Zamawiającego. 

 

 



 

 

 

 

 

§ 10. 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Zamawiającego i 1 

egz. dla Wykonawcy.  

 

 

          ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA 



URZPtD GMINY W CIEPIELOWIE 

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiel6w, tel/fax 48-37-88-080 


www.ciepielow.pl e-mail: gmina@ciepielow.pl 


Ciepielow, dnia 01.12.2020 roku 

RPORiI 271.2.2020 

W zwi¢u z wplywem w dniu 30.11.2020 r. wniosku 0 zmiany zapisu treSci SIWZ 
oraz zapytania do treSci SIWZ dotycz'lcego postypowania przetargowego na "Odbior 
i zagospodarowanie odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych 
z terenu gminy Ciepielow" byd'lcego przedmiotem ogloszenia 0 przetargu nieograniczonym 
z dnia 25.11.2020 r., udzielamy nastypuj'lcej inforrnacji: 

Trese zapytania: 

Dzialaj'lc w imieniu (zwanej dalej 
"Wykonawq"), na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pom. zm.), zwanej dalej 
"ustaw'l" lub "Pzp", niniejszym zwracam siy do Zamawiaj'lcego z wnioskiem 0 modyfikacjy 
tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (zwanej dalej "SIWZ") oraz 0 odpowiedz 
na nasze pytania w zakresie przedstawionym ponizej. 

1. 	W zwi¢u z obecnie panuj'lc'l sytuacj'l w naszym kraju wnosimy 0 dodanie do projektu 
umowy paragrafu dotycZ'lcego odpowiedzialnosci obydwoch stron niniejszego 
postypowania: 

§ ... 
Odpowiedzialnosc 

1. Strony oswiadczaj'l, iz w zwi'lzku z panuj'lc'l pandemi'l wlrusa SARS-cov-2 
wywoluj'lcego choroby COVID-19, maj'l swiadomosc, ze: 

a) stan epidemii moze miec wplyw na realizacjy niniejszej umowy, w szczegolnosci moze 
spowodowac opomienia, przerwy w odbiorze odpadow, a w ostatecznosci rozwi'lZanie 
umowy, 

b) stan pandemii jest okolicznosci'l niezaleZn'l od Zadnej ze stron, a niemoZnosc 
wywi'lzania siy z obowi¢ow umownych wywolana nastypstwami pandemii takimi 
jak: absencja pracownikow spowodowana kwarantann£l, chorob'l, sprawowaniem opieki 
nad dziecmi lub ograniczeniami nalozonymi przez uprawnione wladze, jest czynnikiem 
za ktory Strony nie ponosz'l winy. 

2. 	 Strony niniejszym wyl'lczaj'l odpowiedzialnosc kontraktow'l wywolan'l nastypstwami 
epidemii SARS-cov-2, w szczegolnosci mog'lc'l wynikac z opomien, braku odbioru 
odpadow lub rozwi'lzania niniejszej umowy. 

3. 	 W kaZdym wypadku strona powoluj'lca siy na niewykonanie lub niena1eZyte wykonanie 
ci¥'lcych na niej obowi'lzkow umownych z powodu pandemii wirusa SARS-cov-2 
wywoluj'lcego choroby COVID-19 zobowi'lzana jest wskazac drugiej Stronie podstawy 
faktyczn'l swoich twierdzen." 
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2. W Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia punkt 3.2 Zamawiaje}cy zapisal: 

" Przedmiot zamowienia obejmuje odbior wszystkich odpadow komunalnych gromadzonych 
zarowno w sposob selektywny jak i zmieszanych, bezposrednio z nieruchomosci polozonych 
na terenie Gminy Ciepielow oraz ich zagospodarowania w instalacjach wskazanych w 

Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 22 paidziernika 2012 r. Nr 211112 w sprawie 
uchwalenia Wojewodzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 -2017 z 
uwzglfdnieniem lat 2018 - 2023 z zalqcznikami. " 

Powyzsze zapisy nie maje} uzasadnienia w przepisach. Wart. 29a. ust. 1 dodanym do ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach na podstawie art. 6 pkt 13 ustawy z dnia 191ipca 2019 r. 0 

zmianie ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porZC}dku w gminach oraz niekt6rych innych ustaw, 
przewiduje siy, ze podmiot odbierajqcy odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci jest 
obowiqzany przekazywac niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji 
komunalnej zapewniaje}cej przetwarzanie, 0 kt6rym mowa wart. 35 ust. 6 pkt 1, z 
zastrzezeniem art. 158 ust. 4, czyli instalacji okreslonej na liscie, 0 kt6rej mowa w art. 38b 
ust. 1 pkt 1 (tj. funkcjonujqcych instalacji spelniajqcych wymagania dla instalacji 
komunalnych, kt6re zostaly oddane do uzytkowania i posiadaje} wymagane decyzje 
pozwalajqce na przetwarzanie odpad6w), spelniajqcej wymagania najlepszej dostypnej 
techniki, 0 kt6rej mowa wart. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
srodowiska. Wnosimy 0 usuniycie czysci w/w zapisu dotycZC}cego przekazywania wszystkich 
odebranych odpad6w do instalacji komunalnej i dostosowanie zapis6w do obecnie 
obowi¥ujqcych przepisow. 

3. Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy nowelizujqcej z dniem wejscia w zycie nowelizacji tracq 
moc uchwaly w sprawie wykonania wojewodzkiego planu gospodarki odpadami. Ponadto 
zniesiono zasady regionalizacji. Wnosimy 0 dostosowanie zapis6w do aktualnie 
obowi'lZUje}cych przepisow prawa. 

4. 	 W Specyfikacji Istotnych Warunkow Zam6wienia punkt 3.2.2 oraz w punkcie 3.2.3 
Zamawiajqcy zapisal: 

"Raz w polroczu odbior odpadow niebezpiecznych (akumulatory, swietlowki, baterie), 

- z terenu okreSlonego w punkcie 3.2 


- oraz odjednostekpodleglych Urzfdowi Gminy ( . .)" 

"Raz w polroczu odbior odpadow komunalnych wielkogabarytowych zgodnie z punktem 3.2 i 


pkt. 3.2.2 w miesiqcu kwietniu i paidzierniku" 
Wnosimy 0 doprecyzowanie czy zbiorka bydzie odbywala siy z kaZdej nieruchomosci czy tez 
z jednego punktu w danej miejscowosci. 

5. W Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia punkt 3.2.4 Zamawiaje}cy zapisal: 
"Raz w polroczu odbior wszelkich odpadow w ramach tzw. "Sprzqtania Swiata" - wg 
terminow okreSlonych przez Zamawiajqcego" 
W celu prawidlowej kalkulacji oferty wnosimy 0 doprecyzowanie ilosci zbiorek, rodzaj6w 
odpady (kody odpadow) oraz szacunkowej ilosci odpadow. 

6. W Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia punkt 3.2.5 Zamawiajqcy zapisal: 
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,,( ..) oraz umoiliwi odplatne zaopatrzenie kaidego domostwa w zbiornik metalowy lub 
plastikowy z przeznaczeniem na odpady bytowe (wewnqtrz worek czarny). " 
Wykonawca dysponuje pojemnikami, kt6re moze udostcrpnic na podstawie umowy 
cywilnoprawnej. Wnosimy 0 doprecyzowanie co Zamawiajqcy rozumie poprzez 
sformulowanie "wewnqtrz worek czarny"? 

7. W Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia punkt 3.2.5 Zamawiajqcy zapisal: 
,,( ..) Pojemniki zostanq rozmieszczone wg wskazan Zamawiajqcego w ilosci 31 szt. Pojemniki 
b~dq odpowiednio oznaczone wg rodzaju segregowanych odpadow. Pojemniki Wykonawca 
dostarcza we wlasnym zakresie i na swoj koszt oraz zapewni ich eksploatacj~ przez caly okres 
trwania umowy. " 
Wnosimy 0 dodanie zapisu, iz Zamawiajqcy zabezpieczy pojemniki przed ewentualnq 
kradziezq oraz, iz w przypadku uszkodzenia pojemnik6w nie z winy Wykonawcy 
Zamawiajqcy bcrdzie partycypowal w kosztach ich naprawy zgodnie z kosztorysem naprawy 
przedstawionym Zamawiajqcemu. 

8. W Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia punkt 3.2.9 Zamawiajqcy zapisal: 
,,( ..) Wykonawca zobowiqzany b~dzie monitorowac stan zapelnienia pojemnikOw i odbierac 
odpady w takiej cz~stotliwosci, aby nie powodowalo to przepelnienia tych pojemnikow, jednak 
nie rzadziej nii raz na kwartaI. Zamawiajqcy nie obejmuje przedmiotem zamowienia 
podmiotow gospodarczych, zakladow produkcyjnych, przemyslowych, a wi~c nie b~dq to 
odpady "przemyslowe"). " 
PSZOK prowadzi i obsluguje Zamawiajqcy, zatem wnosimy 0 doprecyzowanie w jaki spos6b 
Wykonawca rna monitorowac stan zapelnienia kontener6w. 

9. W Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia punkt 3.2.10 Zamawiajqcy zapisal: 

,,( ..) Wykonawca b~dzie dostarczac Zamawiajqcemu polroczne sprawozdania zgodnie z 

ustawq 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach. ( ..)" 

Zgodnie z aktualnie obowiqzujqcymi przepisami Wykonawca zobowiqzany jest do 

sporzqdzania rocznych sprawozdan. Wobec powyzszego wnosimy 0 doprecyzowanie zapis6w 

do obowiqzujqcych przepis6w. 


10. W Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia punkt 3.2.11 Zamawiajqcy zapisal: 

" (..) Wykonawca we wlasnym zakresie dostarczy kalendarze do kaidej posesji na terenie 

gminy w ramach umowy w terminie do dnia 10 stycznia 2019r. ( ..)" 

Termin 10 stycznia 2019 r. juz uplynql, wobec czego wnosimy 0 wskazanie wlasciwej daty. 


11. W Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia punkt 3.2.10 Zamawiajqcy zapisal: 
"W przypadku stwierdzenia podczas odbioru odpadow, ie wlasciciel nieruchomosci nie 
wywiqzuje si~ z obowiqzku w zakresie segregacji odpadow (np. w worku przeznaczonym na 
odpady segregowane b~dq znajdowac si~ odpady zmieszane, gdy w worku przeznaczonym na 
danq frakcj~ odpadow segregowanych b~dq znajdowac si~ odpady innej frakcji) Wykonawca 
b~dzie zobowiqzany w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej powyiej sytuacji 
do pisemnego (faxem) poinformowania Zamawiajqcego 0 niewywiqzaniu si~ z obowiqzkOw 
segregacji odpadow przez wlasciciela nieruchomosci. " 
ezy Zamawiajqcy dopusci mozliwosc informowania 0 nie wywiqzywaniu sicr z obowi¥ku w 
zakresie segregacji odpad6w drogq elektronicznq? 

12. W Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia punkt 3.2.7. Zamawiajqcy zapisal: 
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"Wykonawca podpisze umowy z podmiotami gospodarczymi prowadzqcymi dzialalnosi: 
gospodarczq na terenie Gminy Ciepiel6w na odbi6r odpad6w". 
Przedmiotowe posttrpowanie prowadzone jest na "Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w 
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych z terenu Gminy Ciepie16w", czy 
powyzszy zapis jest pomylk'l ze strony Zamawiaj'lcego? lezeli nie to na jakich warunkach 
oraz w jakim zakresie maj'l bye podpisane umowy z podmiotami gospodarczymi na odbi6r 
odpad6w? 

13. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiaj'lcego ze zapis jest prawidlowy, wnosimy 0 

wskazanie ilosci podmiot6w oraz szacowanych ilosci odpad6w wysttrpuj'lcych u tych 
podmiot6w? 

14. Wnioskujemy, aby Zamawiaj'lcy wprowadzil zmiantr do umowy klauzultr waloryzuj'lq w 
§ 6 ust. 5 w brzmieniu: 
,,zamawiaj'lcy przewiduje zmiantr wynagrodzenia Wykonawcy takZe w nasttrPuj'lcych 
przypadkach: 
1) wzrostu ceny za przyjmowanie odpad6w w instalacji komunalnej; 
W przypadku wzrostu ceny za przyjmowanie odpad6w w instalacji komunalnej, 
wynagrodzenie Wykonawcy wrosnie 0 r6inice w zmianie tej ceny w stosunku do wczesniej 
obowi¥uj'lcych stawek. Wykonawca btrdzie zobowi'lzany przedstawie Zamawiaj'lcemu 
dokumenty potwierdzaj'lce wzrost tej ceny. Zmiana umowy w tym zakresie btrdzie 
obowi'lZywala od dnia przyjtrcia przez instalacjtr komunaln'l odpad6w po nowych stawkach. 
2) wzrostu koszt6w swiadczenia uslugi zwi~nych z koniecznosci'l przekierowania odpad6w 
komunalnych do innej instalacji z przyczyn nie lez'lcych po stronie Wykonawcy m.in. w 
przypadku awarii instalacji komunalnej, b'ldz braku mocy przerobowej. Wynagrodzenie 
Wykonawcy wzrosnie w6wczas odpowiednio 0 wzrost koszt6w zwi~nych z koniecznosci'l 
przekierowania odpad6w do innej instalacji m.in. 0 r6inictr pomitrdzy cen'l stosowan'l przez 
dotychczasow'l instalacjtr komunaln'l, a cenami stosownymi przez instalacjtr, do kt6rej 
przekierowano odpady oraz 0 ewentualne inne koszty, w tym m.in. koszty transportu 
zwi'lzane z r6iniq w odleglosciach lokalizacji danej instalacji. Zmiana umowy w tym 
zakresie btrdzie obowi'lZywala od dnia wyst'lpienia okolicznosci powoduj'lcych wzrost 
koszt6w z tego tytulu. II 

Odpowiedz: 

Ad. 1. Zamawiaj'lcy nie wyraZa zgody na dodanie takiego zapisu do projektu umowy. 

Ad. 2. Zamawiaj'lcy przychyla sitr do usunitrcia cztrsci zapisu w punkcie 3.2. SIWZ 
dotycZ<lcego przekazywania wszystkich odebranych odpad6w do instalacji komunalnej 
i dostosuje zapisy do obecnie obowi'lzuj'lcych przepis6w. 

Ad. 3. Zamawiaj'lcy wprowadzi modyfikacjtr zapis6w SIWZ dostosowuj'lC do aktualnie 

obowi'lZuj'lcych przepis6w prawa. 

Ad. 4. Zbi6rka btrdzie odbywala sitr z kazdej nieruchomosci. 

Ad. 5. Zamawiaj'lcy podj'll decyzjtr 0 rezygnacji z zapisu 3.2.4. i usuwa go z tresci SIWZ. 

Ad. 6. Zamawiaj'lcy rozumie poprzez sformulowanie "wewn'ltrz worek czarny", ze zbiornik 
taki ma bye przeznaczony dla odpad6w bytowych zmieszanych - ZMIESZANE ODP ADY 
KOMUNALNE. 
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CIEPIELOW 
URZt\D GMINY W CIEPIELOWIE 

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiel6w, tel/fax 48-37-88-080 

www.ciepielow.pl e-mail: gmina@ciepielow.pl 

Ad. 7. Zamawiaj~cy nie wyraza zgody na dodanie takiego zapisu. • 
Ad. 8. Zamawiaj~cy przychyla siy do wniosku Wykonawcy i wprowadzi modyfikacjy 
zapis6w SIWZ w punkcie 3.2.9. 


Ad. 9. Zamawiaj~cy przychyla siy do wniosku Wykonawcy i dostosuje zapisy do obecnie 


obowi~zuj~cych przepis6w. 


Ad. 1o. Zamawiaj~cy przychyla siy do wniosku Wykonawcy i wprowadzi modyfikacjy 
zapis6w SIWZ w punkcie 3.2.11. 


Ad.11. Tak, Zamawiaj~cy dopuszcza moZliwosc informowania 0 nie wywi~ywaniu siy 

z obowi¢u w zakresie segregacji odpad6w drog~ elektroniczn~. 


Ad. 12. Zamawiaj~cy rezygnuje z zapisu 3.2.7. i usuwa go z tresci SIWZ. 


Ad. 13. Zamawiaj~cy rezygnuje z zapisu 3.2.7. i usuwa go z tresci SIWZ. 


Ad. 14. Zamawiaj~cy nie wyraza zgody na zmiany tresci umowy w takim brzmieniu. 


Trese odpowiedzi staje si~ integraln~ cz~sci~ tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow 
Zamowienia. 

GMI~A , I ,~\lELOW 

ul Czac.how:;\(1'=.9.0 1 

27 31Q C1EP1ELCW 


NiP 509 00 66 70; RoEG ('70223617 
tel. 4B 3788 080 
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GMIN A CIEPIELOW 
ul Czachowsklego 1 
27 310 C1E?IELOW 

NIP 509 00 66 702 R£G.67Q2 23617 
Ciepiel6w, dnia 01.12.2020 r.tel. 48 3788 080 


RPORil 271.2.2020 


MODYFIKACJA TRE~CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK6w ZAM6wIENIA 

na zadanie: 

1I0dbi6r i zagospodarowanie odpad6w komunalnych od wfascicieli nieruchomosci zamieszkafych z 

terenu gminy Ciepiel6w" 

b~d'lcego przedmiotem ogfoszenia 0 zam6wieniu nr 615411-N-2020 z dnia 2020-11-25 r. 

Dzialaj'lc w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych, 

modyfikuje si~ trese specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia na zadanie: "Odbi6r 

zagospodarowanie odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkafych z terenu gminy 

Ciepiel6w" w zWi'lzku wnioskiem Wykonawcy i koniecznosci'l dostosowania opisu przedmiotu 

zam6wienia do aktualnych przepis6w prawa. 

Modyfikacje wprowadzono w punkcie 3.2.; 3.2.4.; 3.2.7; 3.2.9.; 3.2.10.; 3.2.11. SIWZ. 

Pozostale tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia pozostaj'l bez zmian. 

W zwi'lzku z powyiszym zmodyfikowane dokumenty zamieszcza si~ do publicznej wiadomosci na 

stronie internetowej www.ciepielow.pl. kt6re wraz z przedmiotow'l informacj'l stanowi'l integraln'l 

czese SIWZ. 

i 
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GMINA CIEPIELOW 

ul Czachowskiego 1 

27 - 31 i(~lEL6W 


NIP 509 O<£§.4l ~J61~670223617 

tel. 48 3 i88 '~f80 


SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA 

w postypowaniu 0 udzielenie zamowienia pUblicznego prowadzonym w trybie 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na zadanie: 


"Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych od wlascicieli nierucbomosci 


zamieszkalycb z terenu gminy CiepielOw" 

1. ZAMAWIAJl\CY: 

I. 	 Pelna nazwa zamawiaj'lcego: GMINA CIEPIELOW reprezentowana przez 

Wojta Gminy Ciepielow - mgr Artura Szewczyka 

2. 	 Adres: Urz1ld Gminy w Ciepielowie, ul. Czacbowskiego 1,27-310 Ciepielow 

3. 	 REGON: 000537444 

4. 	 Internet: http www.ciepielow.pl. e-mail:gmina@ciepielow.pl 

5. 	 Numer telefonu: 1048/3788080, faks: 1048/3788080 

1.1 Pracownicy zamawlaJ'lcego uprawnlem do bezposredniego kontaktowania Sly z 

wykonawcami: 

1. 	 Imi~ i nazwisko: Mariusz Borek oraz Katarzyna Ziyba 

2. 	 Stanowisko sluzbowe: pracownik UG Ciepielow 

3. 	 Numer telefonu: 1048/3788080 

4. E-mail: inwestycje@ciepielow.pl 

5. 	 Numer pokoju (w siedzibie zamawiaj1lcego): 19 oraz 18 

6. 	 Godziny, w ktorych udzielane S1l informacje dotycz1lce przetargu: 8.00

15.00 

2. 	 TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 
Postypowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 0 wartosci 
szacunkowej ponizej progow okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Prawo zamowien pUblicznych. 
Podstawa prawn a wyboru trybu udzielenia zamowienia pUblicznego: art. 39 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 
z pom. zm.). 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 
3.1. Przedmiotem zamowienia jest: odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie 
zamowienia rodzajow odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci 

mailto:inwestycje@ciepielow.pl
mailto:e-mail:gmina@ciepielow.pl
http:www.ciepielow.pl


zamieszkalych polozonych na terenie gminy Ciepie16w w okresie od 01 stycznia 2021 r. 

do 31 grudnia 2021 r. 

Kod CPV 90.50.00.00-2 - Uslugi zwiqzane z odpadami 


3.2. Obsluga selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych w systemie workowym 
obejmuje teren 29 miejscowosci (stan na dzien 31.10.2020 r.): 

Lp. Miejscowosc 
Liczba 

gospodarstw 
domowych 

Liczba osob 
zamieszkujqcych 

nieruchomosci 

1. Antoni6w 23 57 
2. Anusin 57 149 
3. B~owa 95 277 
4. BielaIlY 26 79 
5. Borowiec 15 41 
6. Chotyze 47 136 
7. Ciepiel6w Kolonia 50 137 
8. Ciepie16w 230 610 
9. Stary Ciepie16w 77 204 
10. Czerwona 32 83 
11. D'lbrowa 62 188 
12. Drezno 24 68 
13. Gardzienice Kolonia 29 90 
14. Stare Gardzienice 31 89 
15. Kalk6w 68 187 
16. Kaw<;:czyn 22 45 
17. Kochan6w-Sajdy 14 40 
18. Kunegund6w-Czamolas 32 104 
19. Laziska 100 331 
20. Marianki 52 140 
21. Pasieki 12 41 
22. Pc in 72 212 
23. Podg6rze 23 66 
24. Podolany 9 11 
25. Ranach6wB 38 125 
26. Rek6wka 46 100 
27. Swiesielice 94 240 
28. Wielgie 145 469 
29. W61ka D&browska 26 74 

- Ogolem I 1.551 4393 

oraz z siedziby Urz<;:du Gminy w Ciepielowie oraz od Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Ciepielowie wraz z fili'l w Wielgiem. 
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Przedrniot zarn6wienia obejrnuje odbi6r wszystkich odpad6w kornunalnych 
grornadzonych zar6wno w spos6b selektywny jak i zrnieszanych, bezposrednio z 
nieruchornosci polozonych na terenie grniny Ciepiel6w. Odpady niesegregowane 
(zmieszane) nalezy przekazac do instalacji kornunalnej zapewniajqcej przetwarzanie, 0 

kt6ryrn mowa w art. 35 ust. 6 pkt 1, z zastrzezeniem art. 158 ust. 4, czyli instalacji 
okreslonej na liscie, 0 kt6rej mowa wart. 38b ust. 1 pkt 1 (tj. funkcjonujqcych instalacji 
spelniajqcych wymagania dla instalacji komunalnych, kt6re zostaly oddane do 
uzytkowania i posiadajq wymagane decyzje pozwalajqce na przetwarzanie odpad6w), 
spelniajqcej wymagania najlepszej dostypnej techniki, 0 kt6rej mowa wart. 207 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska. 

3.2.1. Obowiqzkiern wykonawcy bydzie obsluga selektywnej zbi6rki odpad6w 
kornunalnych w okresie miesiycznym odpad6w bytowych i wyselekcjonowanych (szklo, 
tworzywa sztuczne, papier, metal, odpady ulegajqce biodegradacji): 
odbi6r bezposrednio z gospodarstw na terenie Gminy Ciepiel6w wyselekcjonowane 
odpady w pi-rciu kolorach work6w 0 pojemnosci 120 Iitr6w: 
a) szklo biale i kolorowe - worek napisem SZKLO koloru zielonego - jeden raz na 
cztery tygodnie; 
b) metale i tworzywa sztuczne - worek oznaczony napisem MET ALE I 
TWORZYW A SZTUCZNE koloru z6hego - jeden raz na cztery tygodnie; 
c) papier - worek oznaczony napisem PAPIER koloru niebieskiego - jeden raz na 
cztery tygodnie; 
d) odpady ulegajqce biodegradacji, odpady bytowe - worek oznaczony napisem BIO 
koloru brqzowego - w okresie: kwiecieit - paidziernik jeden raz na dwa tygodnie, w 
okresie Iistopad - marzec jeden raz na cztery tygodnie; 
e) odpady bytowe zmieszane - worek oznaczony napisem ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE koloru czamego - w okresie: kwiecieit - paidziernik jeden raz na 
dwa tygodnie, w okresie listopad - marzec jeden raz na cztery tygodnie. 

3.2.2. Raz w p61roczu odbi6r odpad6w niebezpiecznych (akumulatory, swietl6wki, 
baterie), 

z terenu okreslonego w pkt.3 .2, 
oraz od j ednostek podleglych U rZydowi Gminy tj.: 

Publiczna Szkola Podstawowa w Ciepielowie ul. Lekarska 1, Publiczna Szkola 
Podstawowa w Ciepielowie Plac Zwyciystwa 37, Publiczna Szkola Podstawowa w 
Bqkowej, Przedszkole Samorzqdowe w Wielgiem, Gminna Biblioteka Publiczna w 
Ciepielowie wraz z filiq w Wielgiem. 

3.2.3. Raz w p61roczu odbi6r odpad6w komunalnych wielkogabarytowych zgodnie z 

pkt. 3.2 i pkt.3.2.2. w miesiqcu kwietniu i paidzierniku. 


3.2.4. (usuniyto) 


3.2.5. Wykonawca nieodplatnie (na wlasny koszt) raz na mleSlqC zaopatrzy 

nieruchomosci w worki (120 I) z nadrukami do selektywnej zbi6rki odpad6w: 

a) szklo biale i kolorowe - worek zieiony, 

b) tworzywa sztuczne i metal - worek Mlty, 

c) papier, makulatura - worek niebieski, 

d) odpady ulegajqce biodegradacji - worek br~zowy, 


e) odpady bytowe zmieszane - worek czarny, 
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oraz umozliwi odplatne zaopatrzenie kazdego domostwa w zbiornik metalowy lub 
plastikowy z przeznaczeniem na odpady bytowe (wewn'!trz worek czarny). 

Obowi<¢ciem Wykonawcy bydzie obsluga selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych 
(odpad6w bytowych i wyselekcjonowanych szklo, plastik, makulatura, metal) takze 
poprzez odbi6r odpad6w z oznaczonych pojemnik6w typu 11001 oraz pojernnik6w 
azurowych do segregacji odpad6w, dostarczonych przez Wykonawcy we wlasnym 
zakresie w okresie co 10 dni (3 razy w miesi,!cu) z nastypuj,!cych miejsc: 

1) Publiczna Szkola Podstawowa w Ciepielowie, ul. Lekarska 1- po jednym 
pojemniku na kazdy rodzaj odpad6w oraz po 2 pojemniki na tworzywa sztuczne i 
metaIe (5 szt.), 
2) Publiczna Szkola Podstawowa w Ciepielowie, Plac Zwyciystwa 37 - po jednym 
pojemniku na kazdy rodzaj odpad6w (5 szt.), 
3) Publiczna Szkola Podstawowa w B,!kowej - po jednym pojemniku na kazdy 
rodzaj odpad6w (5 szt.), 
4) Przedszkole SamorZ'!dowe w Wielgiem - po jednym pojemniku na kazdy rodzaj 
odpad6w (5 szt.), 
5) Osiedle przy ul. Batalion6w Chlopskich w Ciepielowie - po dwa pojemniki na 
odpady typu szklo, papier i makulatura, oraz po 3 pojemniki na odpady bytowe (w 
sumie 11 szt.). 

Pojemniki zostan'! rozmieszczone wg wskazan Zamawiaj,!cego w ilosci 31 szt. 
Pojemniki byd,! odpowiednio oznaczone wg rodzaju segregowanych odpad6w. 
Pojernniki Wykonawca dostarcza we wlasnym zakresie i na sw6j koszt oraz zapewni ich 
eksploatacjy przez caly okres trwania umowy. 

3.2.6. Wyselekcjonowane odpady Wykonawca zagospodaruje zgodnie z Ustaw'! 0 

utrzymaniu porZ'!dku i czystosci w gminach (Oz. U. z 2020 r. poz. 1439 z p6in. zm.). 

3.2.7. (usuniyto) 

3.2.8. Zobowi'!Zllje siy wykonawcy do skladania sprawozdan zgodnie z Ustaw'! 0 

odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Oz.U. z 2020 r. poz. 797 z p6in. zm.) i Ustaw'! 0 

utrzymaniu porz,!dku i czystosci w gminach (Oz. U. z 2020 r. poz. 1439 z p6in. zm.). 

3.2.9. Tworzy siy punkt selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych na terenie gminy 
Ciepiel6w (PSZOK) w miejscowosci Ciepiel6w, przy ul. Witosa 1, kt6rego 
prowadZ'!cym bydzie gmina Ciepiel6w. Teren jest uzbrojony i posiada dostyp do 
niezbydnych medi6w, jest ogrodzony, oswietlony, utwardzony wyposazony w systemy, 
zapewniaj,!ce zagospodarowanie w6d opadowych i sciek6w. 

Na teren wskazanego placu Wykonawca bydzie zobowi,!zany dostarczye i ustawie 
oznaczone pojemniki przeznaczone do zbi6rki (pojemniki po winny bye wykonane z 
trwalego materialu, posiadae zamkniycie uniemozliwiaj,!ce otwarcie ich przez 
nieuprawnione osoby oraz posiadae napis informuj,!cy na jaki rodzaj odpad6w jest 
przeznaczony) : 
- papieru i tektury , 
- tworzywa sztuczne i metal, opakowania wielomaterialowe 
- szkla, 
Ponadto na placu Wykonawca ustawi kontenery przeznaczone do odbioru : 
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- odpad6w budowlanych pochodZ<lcych z drobnych remont6w (odkryty kontener 

"gruzownik") 

- odpad6w zielonych i odpad6w ulegajq.cych biodegradacji (kontener 0 poj. 5 - 10 m3) 

- zuzytych opon 

- mebli i innych odpad6w wielkogabarytowych (kontener odkryty) 

- popi6l i zuzel, (kontener odkryty). 

Kontenery powinny posiadae napis informujq.cy na jaki rodzaj odpad6w sq. 

przeznaczone. Zamawiajq.cy udostypni pomieszczenie magazynowe a Wykonawca 

bydzie zobowiq.zany wyposazye je w pojenmiki przeznaczone do odbioru: 

- przeterminowanych lek6w i chemikali6w (np. leki, srodki ochrony roslin i opakowania 

po nich, detergenty, rozpuszczalniki, farby, kleje i inne niebezpieczne odpady 

chemiczne, ktore mogq. powstae w gospodarstwach domowych), 

- zuzyte baterie i akumulatory (2 pojenmiki 120 litrow lub 1 pojemnik 0 pojenmosci 240 

litrow) 

- ZtiZyty sprzyt elektryczny i elektroniczny (2 pojemniki 0 pojemnosci 240 litr6w) 

- inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadow komunalnych (2 

pojenmiki 0 pojenmosci 240 litrow). 

Pojemniki powinny bye wykonane z trwalego materialu oraz posiadae napis 

informujq.cy najaki rodzaj odpadow jest przeznaczony. 

Wykonawca zapewni funkcjonowanie PSZOK (czyse usytuowana na wskazanym placu) 

przez cary okres obowiq.zywania umowy, czynny dwa razy w miesiq.cu (1 raz w dzien 

roboczy, 1 raz w soboty), przez 5 godzin. CZyse PSZOK usytuowana w pomieszczeniu 

magazynowym bydzie obslugiwana przez pracownika Urzydu Gminy w Ciepielowie, a 

odpady tam zgromadzone bydq. odbierane przez Wykonawcy po uprzednim zgloszeniu 

koniecznosci odbioru przez Zamawiajq.cego. Dni i godziny otwarcia PSZOK zostanq. 

ustalone przez Zamawiajq.cego i po uzgodnieniu z Wykonawcq. dane te zostanq. 

uwzglydnione w harmonogramie na dany rok kalendarzowy, ktory bydzie zalq.cznikiem 

doumowy. 


Wykonawca zobowiq.zany bydzie odbierae odpady w takiej cZystotliwosci, aby nie 

powodowalo to przepelnienia tych pojenmikow, jednak nie rzadziej niz raz na kwartal. 

Zamawiajq.cy nie obejmuje przedmiotem zamowienia podmiotow gospodarczych, 

zakladow produkcyjnych, przemyslowych, a wiyc nie bydq. to odpady "przemyslowe"). 


3.2.10. - Wykonawca zobowiq.zany bydzie do monitorowania obowiq.zku ciq.lllcego na 
wlaScicielu nieruchomosci w zakresie selektywnego zbierania odpadow komunalnych. 
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru odpadow, ze wlasciciel nieruchomosci nie 
wywiq.zuje siy z obowiq.zku w zakresie segregacji odpadow (np. w worku 
przeznaczonym na odpady segregowane bydq. znajdowae siy odpady zmieszane, gdy w 
worku przeznaczonym na danq. frakcjy odpadow segregowanych bydq. znajdowae siy 
odpady innej frakcji) Wykonawca bydzie zobowiq.zany w terminie 2 dni roboczych od 
dnia zaistnienia opisanej powyzej sytuacji do pisenmego (fax, e-mail) poinformowania 
Zamawiajq.cego 0 niewywiq.zaniu siy z obowiq.zkow segregacji odpadow przez 
wlasciciela nieruchomosci. Do informacji Wykonawca zobowiq.zany bydzie zalq.czye 
dokumentacjy fotograficznq. i protok6l z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji 
musi jednoznacznie wynikae, jakiej dotyczy nieruchomosci, w jakim dniu i 0 jakiej 
godzinie doszlo do ustalenia w/w zdarzenia. 
- Wykonawca bydzie dostarczae Zamawiajq.cemu roczne sprawozdania zgodnie z 
ustawq. 0 utrzymaniu czystosci i porZ<ldku w gminach. 
- Wykonawca odbierajq.cy odpady komunalne jest obowiq.zany spelnie wymagania 
zgodnie z rozporzq.dzeniem Ministra Srodowiska w sprawie szczegolowych wymagan w 
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zakresie odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci z dnia 11 

stycznia 2013 r. (Oz.U. z 2013r. poz. 122). 

- Wykonawca w trakcie obowi~zywania urnowy zobowi~any jest do przestrzegania 

obowi~uj~cych przepisow prawnych, a w szczegolnosci: 

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z pom. zm.) 

- ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach (Oz. 

U. z 2020 r. poz. 1439 z pom. zm.). 
- W sezonie zimowym odbior odpadow komunalnych odbywae siy bydzie z drog 
objytych stalym zimowym utrzymaniem bez wzglydu na warunki pogodowe, natomiast 
z pozostalych drog gdy ze wzglydu na nieprzejezdnose, niemozliwy bydzie odbior i 
wywoz odpadow Wykonawca zobowi~y jest do ich odbioru w terminie do 2 dni od 
dnia w ktorym drogi stan~ siy przejezdne. Wykonawca zobowi~zany jest poinformowae 
Zamawiaj~cego w dniu, w ktorym powinien bye dokonany odbior 0 fakcie i przyczynie 
nie odebrania odpadow z poszczegolnych solectw. 
- Usluga bydzie wykonywana w dni robocze ( pon. - pt.) w godzinach od 7:00 do 20:00 
- Zaladunek i transport odpadow bydzie odbywal siy za pomoc~ odpowiedniego sprzytu 
oraz srodkow transportu, ktore mus~ bye w dyspozycji Wykonawcy. 

3.2.11. Wykonawca zobowi~je siy do druku kalendarzy rocznych wg wzoru 
okreslonego przez Zamawiaj~cego z oznaczeniem dni w ktorych dokonywane byd~ 
odbiory odpadow z posesji. Kalendarz wykonany bydzie w technologii kolorowej 
CMYK -w formacie 42122 cm (wymiary kalendarza minimalne i maksymalne: 
- wysokose: min. - 420 mm, max. - 440 mm, - szerokose: min. - 200 mm, max. - 220 
mm) z urnieszczonym centralnie tzw. kalendarzykiem miesiycznym wyrywanym (ilose 
stron 24), w ilosci 1600 egzemplarzy. Wykonawca we wlasnym zakresie dostarczy 
kalendarze do kazdej posesji na terenie gminy w ramach umowy w terminie do dnia 10 
stycznia 2021 r. Projekt kalendarza nalezy przedstawie zamawiaj~cemu najpomiej w 
dniu podpisania urnowy. 
Szczegolowe omowienie wykonania kalendarza na dany rok segregacji odpadow: 
Plecki kalendarza: w gomej cZysci (nad big~) rok, herb gminy, dane teleadresowe gminy 
i firmy prowadz~cej segregacjy odpadow, w tie zdjycie przyrodnicze lub krajobrazowe z 
terenu gminy oraz opis kolorystyki workow do segregacji; w czysci dolnej (pod big~; Ho 
jw.) po obu stronach kalendarium po 4 zdjycia z podpisami (razem 8) z terenu gminy 0 

tematyce: 1L. Inwestycja drogi w .... ; 2L. i widok na . .. ; 3L. ; 4L. ; IP. ; 2P. ; 3P. 
; 4P. ; [nurneracja od gory do dolu; L-Iewa strona; P-prawa strona]. Zdjycia w gestii 
wykonawcy z uregulowanymi prawami autorskimi. Na dole opis oznaczen terminow 
odbioru : odpady bytowe, nie bytowe, gabaryty. format - 200x440, papier - karton GT 
300g, druk - 4+0+1akier UV, dodatkowo: bigowane w polowie - 220 mm, wiercone od 
gory to-15 mm, centralnie - otwor 4-5 mm. Kalendariurn: format - 90x190, ilose stron 
kalendarza - 12 - z zaznaczonymi terminami odbioru odpadow oraz napisem "prosimy 
o wystawianie workow do godziny 700 zgodnie z harmonogramem", papier - offset min. 
80 g, druk 2+0 (czarny i czerwony), ilose stron dodatkowych - 5 - zawieraj~cych: 1. 
Slowo wstypne od wojta do mieszkailcow wraz z herb em gminy i rokiem Dako pierwsza 
kartka]; 2. Zyczenia noworoczne Dako druga kartka - po niej styczen]; 3. Zyczenia 
wielkanocne [umieszczone przed kwietniem]; 4. Uroczystosci w O~browie wraz ze 
zdjyciem czamo-bialym pomnika [urnieszczane przed wrzesniem]; 5. Zyczenia 
bozonarodzeniowe [umieszczane przed grudniem]}. Tresci poszczegolnych stron w 
zal~czeniu, papier min. 80 g, druk - 4+0, sposob mocowania do pleckow - przyszywane 
drutem na 1 zszywk<r do pleckow centralnie w odleglosci 5-10 mm ponizej bigi lub 
klejenie. 
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4. 	 POZOSTALE INFORMACJE DOTYCZ1\CE ZAMOWIENIA 

4.1 	a) Liczba mieszkaflc6w Gminy Ciepiel6w wg. statystyki ludnosci na dzien 
30.10.2020 r. wynosi 5652 os6b. 
b) Powierzchnia Gminy Ciepiel6w wynosi 135,3 krn2

. 

4.2 Podzial zam6wienia na czysci. 
Zamawiaj,!cy nie dopuszcza skladania ofert czysciowych. Wykonawca moze zlozyc 
jedn,! oferty obejmuj,!c,! caly przedmiot zam6wienia. 

4.3 Zam6wienia wariantowe 
Zamawiaj,!cy nie dopuszcza mozliwosci zlozenia oferty wariantowej. 

4.4 Zam6wienia z art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy PZP 
Zamawiaj,!cy nie przewiduje udzielenia zam6wien, 0 kt6rych mowa wart. 67 ust 1 
pkt 6 Ustawy Pzp. 

4.5 Zamawiaj,!cy okresla obowi,!zek zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracy wszystkich 
os6b wykonuj,!cych nastypuj,!ce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zam6wienia: 
- wykonywanie prac objytych zakresem zam6wienia wskazanym w SIWZ w tym prac 
fizycznych oraz operator6w sprzytu, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na 
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepis6w kodeksu pracy. 

5. 	 TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA 

Wykonawca zobowi'!zany jest wykonac przedmiot niniejszego zam6wienia w terminie: od 
1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

6. W ARUNKI UDZIALU W POSTF;POW ANIU ORAZ PODSTAWY 
WYKLUCZENIA WYKONAWCOW 

6.1. 0 udzielenie zam6wienia mog,! ubiegac siy Wykonawcy, kt6rzy wykaZ,!: 
• 	 brak podstaw do wykluczenia z postypowania na podstawie art. 24 ust. 1 

(obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy 
(fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz 

• spelniaj,!, 	na poziomie opisanym ponizej warunki udzialu w postypowaniu, 0 

kt6rych mowa wart. 22 ust. 1 Ustawy. 

6.2. Podstawy wykluczenia wykonawcy z post~powania: 
6.2.1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udzialu w postypowaniu w przypadku 

wyst,!pienia przeslanek wskazanych wart. 24 ust. 1. ustawy Prawo zam6wien 
publicznych. 

6.2.2. 	 Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 Pzp z postypowania 0 udzielenie 
zam6wienia zamawiaj,!cy wyklucza r6wniez wykonawcy: 

6.2.2.1. 	 w stosunku do kt6rego otwarto likwidacjy, w zatwierdzonym przez s,!d 
ukladzie w postypowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 
wierzycieli przez likwidacjy jego maj,!tku lub s,!d zarz'!dzil likwidacjy jego 
maj,!tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Oz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513,1830 i 1844 oraz z 
2016 r. poz. 615) lub kt6rego upadlosc ogloszono, z wyj'!tkiem wykonawcy, 
kt6ry po ogloszeniu upadlosci zawar! uklad zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem s,!du, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidacjy maj'!tku upadlego, chyba ze s,!d zarz,!dzil likwidacjy jego 
maj,!tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lute go 2003 r. - Prawo 
upadlosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 
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r. poz. 615); 
6.2.2.2. 	 kt6ry naruszyl obowi'lzki dotycz'lce platnosci podatk6w, oplat lub skladek na 

ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiaj'lCY jest w stanie 
wykazac za pomoc'l stosownych srodk6w dowodowych, z wyj'ltkiem 
przypadku, 0 kt6rym mowa wart. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba ze wykonawca 
dokonal platnosci naleznych podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenia 
spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar! wi'lz'lce 
porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci. 

6.3. 	 Warunki udzialu w post*rpowaniu: 

o udzielenie zam6wienia mog'l ubiegac sUr wykonawcy, kt6rzy spelniaj'l ponizsze 
warunki udzialu w post<rpowaniu: 

6.3.1. 	 kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci 
zawodowej,o He wynika to z odr*rbnych przepis6w; 
Warunek ten zostanie spelniony, j ezeli wykonawca wykaze, ze posiada: 

a) aktualny wpis do rejestru dzialalnosci regulowanej prowadzanej przez W6jta 
Ominy Ciepiel6w w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli 
nieruchomosci w zakresie obj<rtym przedmiotem zam6wienia zgodnie z ustaw'l z 
dnia 13 wrzeSnia 1996r. 0 utrzymaniu czystosci i porz'ldku w gminach, 

b) aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpad6w (zgodnie z art. 41 ustawy z 
dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z p6zn. zm.); 

6.3.2. 	 sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiaj'lcy nie stawia w tym zakresie Zadnych wymagan, kt6rych spelnienie 
Wykonawca zobowi'lzany jest wykazac w spos6b szczeg6Iny. Wymagane jest 
zlozenie oswiadczenia 0 spelnieniu warunk6w udzialu w post<rpowaniu. 

6.3.3. 	 zdolnosci technicznej lub zawodowej: 

Warunek ten zostanie spelniony, jezeli wykonawca wykaze, ze: 


a) 	 dysponuje lub b~dzie dysponowal: co najmniej dwoma pojazdami 
przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpad6w komunalnych oraz co 
najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie 
zebranych odpad6w komunalnych, a takze co najmniej jednym pojazdem do 
odbierania odpad6w bez funkcji kompaktuj'lcej, 

b) 	 w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, ajezeli 
okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy, w tym okresie wykonallub wykonuje 
nalezycie w ci'lgu nast~puj'lcych po sobie 12 miesi<rcy co najmniej jedn'l uslug<r 
polegaj'lc'l na odbieraniu i zagospodarowaniu odpad6w komunalnych. 

6.4. 	 Poleganie na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiot6w na zasadach 
okreslonych wart. 22 a Ustawy. 

6.4.1. 	 Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w 
post<rpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zam6wienia, lub jego cz~sci, polegac na zdolnosciach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, 
niezalemie od charakteru prawnego l'lcz'lcych go z nim stosunk6w prawnych. 

6.4.2. 	 Wykonawca, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiot6w, 
musi udowodnic zamawiaj'lcemu, ze realizuj'lc zam6wienie, b<rdzie dysponowal 
niezb~dnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnosci przedstawiaj'lc 
zobowi¥anie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezb<rdnych 
zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia. 
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6.4.3. 	 Zamawiaj'}cy ocenia, czy udostypniane wykonawcy przez inne podmioty 
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 
ekonomiczna, pozwalaj'} na wykazanie przez wykonawcy spelniania warunkow 
udzialu w postypowaniu oraz bada, czy nie zachodz'} wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, 0 ktorych mowa wart. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5 
ustawy. 

6.4.4. 	 W odniesieniu do warunkow dotycz'}cych wyksztalcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mog'} polegac na zdolnosciach 
innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizuja uslugi, do realizacji ktorych te 
zdolnosci s'} wymagane. 

6.4.5. 	 Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowi'}zal siy do 
udostypnienia zasobow, za szkody ponies ion'} przez zamawiaj'}cego powstal'} 
wskutek nieudostypnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostypnienie zasobow 
me 
. 

ponOSl
., 

wmy. 
6.4.6 	 lezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa, podmiotu - na ktorego zasobach polega wykonawca - nie 
potwierdzaj,} spelnienia przez wykonawcy warunkow udzialu w postypowaniu 
lub zachodz'} wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, zamawiaj'}cy 
z'}da, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiaj'}cego: 

6.4.6.1 zast,}pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
6.4.6.2 zobowi'lzal siy do osobistego wykonania odpowiedniej czysci zamowienia, jezeli 

wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacjy finansow'l lub 
ekonomiczn'l. 

7. 	 WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJl\ 
DOSTARCZYC WYKONA WCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA 
WARUNKOW UDZIALU W POSTF;POW ANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU 

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiaj'}cy najpierw 
dokona oceny ofert, a nastypnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona 
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w 
postypowaniu. 

7.1. 	 Wykaz oswiadczen skladanych przez wykonawcy W CELU WSTEPNEGO 
POTWIERDZENIA, ze nie podlega on wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu 
w postypowaniu: 

7.1.1 	 Do oferty wykonawca dol'lcza aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenia 
stanowi,}ce wstypne potwierdzenie spelniania warunkow udzialu w postypowaniu 
Formularz nr 2 do SIWZ oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z 
postypowania - Formularz nr 3 do SIWZ; 

7.1.2 	 Wykonawca, ktory powoluje siy na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania warunkow 
udzialu, w zakresie, w jakim powoluje siy na ich zasoby, w postypowaniu 
zamieszcza informacje 0 tych podmiotach w oswiadczeniach, 0 jakich mowa w 
pkt 7.1.1 SIWZ oraz sklada zobowiazanie tego podmiotu do oddania swego 
zasobu na potrzeby wykonawcy skladaj'}cego oferty. W celu oceny, czy 
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wykonawca bydzie dysponowal niezbydnymi zasobami w stopniu 
umozliwiaj'lcym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek l'lcz'lcy wykonawcy z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostyp 
do ich zasobow, zamawiaj'lcy z'lda dokumentu, ktory okresla w szczegolnosci: 
a. 	 zakres dostypnych wykonawcy zasobow innego podmiotu; 
b. 	 sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawcy, przy 

wykonywaniu zamowienia publicznego; 
c. 	 zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia 

publicznego; 
d. 	 czy podmiot, na zdolnosciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunkow udzialu w postypowaniu dotycz'lcych wyksztalcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty 
budowlane, ktorych wskazane zdolnosci dotycz'l. 

7.1.3 	 W przypadku wspolnego ubiegania siy 0 zamowienie przez wykonawcow 
oswiadczenia z pkt 7.1 .1 SIWZ sklada kazdy z wykonawcow wspolnie 
ubiegaj'lcych siy 0 zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj'l spelnianie warunkow 
udzialu w postypowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym 
kaZdy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w postypowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia. 

7.2. 	 Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszezenia na stronie internetowej 
informaeji, .z otwarcia ofert, przekazuje zamawiaj~eemu oswiadezenie 0 

przynaleznosci lub b raku przynaleinosci do tej samej grupy kapitalowej, 0 

ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, 
wykonawca moze przedstawic dowody, ze powi'lzania z innym wykonawc'l nie 
prowadz'l do zak16cenia konkurencji w postypowaniu 0 udzielenie zamowienia (wg 
WZOru stanowi'lcego Formularz nr 7 do SIWZ. W przypadku wspolnego 
ubiegania siy 0 zamowienie przez Wykonawcow oswiadczenie 0 przynaleznosci 
lub braku przynaleznosci do tej samej gruPY kapitalowej, sklada kaZdy z 
Wykonawcow. 

7.3 	Dokumenty potwierdzajaee spelnienie warunkow udzialu w postepowaniu i brak 
podstaw wykluezenia, ktore w oparciu 0 art. 26 ust. 2 ustawy zobowiazany bedzie 
zloZyc wykonawea, ktorego oferte naiwvzel oeeniono na wezwanie 
Zamawiajaeego w wyznaezonym terminie nie krotszvm niZ 5 dni, aktualne na 
dzien ieh zlozenia. 

7.3.1. 	 W eelu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post~powaniu 

Zamawiaj~ey z~da nast~puj~eyeh dokumentow (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy): 
7.3.1.1. Wpis do rejestru dzialalnosci regulowanej, prowadzonego przez Wojta Gminy 

Ciepielow; 
7.3 .1.2. Aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadow (zgodnie z art. 41 ustawy 

z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z poin. zm.); 
7.3.1.3. Wykaz uslug wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ci'lglych 

rowniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu 
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, 
na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz za1'lczeniem dowodow 
okreslaj'lcych czy te uslugi zostaly wykonane lub S'l wykonywane nalezycie, 
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przy czyrn dowodami, 0 kt6rych rnowa, s'l referencje b'ldz inne dokurnenty 
wystawione przez podrniot, na rzecz kt6rego uslugi byly wykonywane, a w 
przypadku swiadczeil okresowych lub ci'lglych S'l wykonywane, a jezeli z 
uzasadnionej przyczyny 0 obiektywnyrn charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskae tych dokurnent6w - oswiadczenie wykonawcy; w przypadku 
swiadczen okresowych lub ci'lglych nadal wykonywanych referencje b'ldz inne 
dokurnenty potwierdzaj'lce ich nalezyte wykonywanie powinny bye wydane nie 
wczesniej niz 3 rniesi'lce przed uplywern terminu skladania ofert alba wniosk6w 
o dopuszczenie do udzialu w postypowaniu - zgodnie z Formularzem nr 4 do 
SIWZ. Wykaz powinien potwierdzae spelnienie warunku, 0 kt6ryrn rnowa w 
pkt. 6.3.3.b) SIWZ. 

7.3.1.4. 	 Wykaz narzydzi, wyposaZenia zakladu lub urz'ldzeil technicznych 
dostypnych wykonawcy w celu wykonania zam6wienia publicznego wraz z 
informacj'l 0 podstawie do dysponowania tyrni zasobarni - zgodnie z 
Formularzem nr 5 do SIWZ. Wykaz powinien potwierdzae spelnienie 
warunku, 0 kt6ryrn rnowa w pkt. 6 3.3.a) SIWZ. 

7.3.2. 	 W eelu potwierdzenia braku podstaw wykluezenia wykonawey z udzialu w 
post~powaniu zamawiaj~ey z~da nast~puj~eyeh dokumentow (art. 25 ust 1 
pkt 3 Ustawy): 

7.3.2.1. 	 odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrybne przepisy wyrnagaj'l wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

7.3.2.2. 	 zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzydu skarbowego potwierdzaj'lcego, 
ze wykonawca nie zalega z oplacaniern podatk6w, wystawionego nie 
wczesniej niz 3 rniesi'lce przed uplywern terminu skladania ofert, lub innego 
dokurnentu potwierdzaj'lcego, ze wykonawca zawarl porozurnienie z 
wlasciwyrn organern podatkowyrn w sprawie splat tych naleznosci waz z 
ewentualnyrni odsetkarni lub grzywnarni, W szczeg6lnosci uzyskal 
przewidziane prawern zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych 
platnosci lub wstrzyrnanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu; 

7.3.2.3. 	 zaswiadczenie wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu 
Ubezpieczen spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego 
alba innego dokurnentu potwierdzaj'lcego, ze wykonawca nie zalega z 
oplacaniern skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego 
nie wczeSniej niz 3 rniesi'lce przed uplywern terminu skladania ofert, lub 
innego dokurnentu potwierdzaj'lcego, ze wykonawca zawar! porozurnienie z 
wlasciwyrn organern w sprawie splat tych nalemosci wraz z ewentualnyrni 
odsetkami lub grzywnarni, w szczeg6lnosci uzyskal przewidziane prawern 
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub 
wstrzyrnanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu; 

7.3.2.4. 	 Jezeli Wykonawca rna siedziby lub rniejsce zarnieszkania poza terytoriurn 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarniast dokurnentu, 0 kt6ryrn rnowa powyzej 
sklada dokurnent lub dokurnenty wystawione w kraju, w kt6ryrn wykonawca 
rna siedziby lub rniejsce zarnieszkania, potwierdzaj'lce, ze: 

a) 	 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci, wystawione nie 
wczesniej niz 6 rniesiycy przed uplywern terrninu skladania ofert. 

0 

11 



b) 	 nie zalega z oplacaniern podatkow, oplat skladek na ubezpieczenie 
spoleczne lub zdrowotne albo ze zawar! porozurnienie z wlasciwyrn 
organern w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnyrni odsetkarni 
lub grzywnarni w szczegolnosci uzyskal przewidziane prawern zwolnienie, 
odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzyrnanie w 
calosci wykonania decyzji wlasciwego organu wystawione nie wczeSniej niz 
3 rniesi,!ce przed uplywern terrninu skladania ofert. 

7.3.2.5. 	 Jezeli w kraju, w ktoryrn wykonawca rna siedziby lub rniejsce zarnieszkania 
lub rniejsce zamieszkania rna osoba, ktorej dokurnent dotyczy, nie wydaje siy 
dokumentow, 0 ktorych rnowa powyzej, zastypuje siy je dokurnentern 
zawieraj'!cym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniern osoby 
albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej: 
dokurnent rnial dotyczyc, zlozone przed notariuszern lub przed organern 
s,!dowyrn, adrninistracyjnyrn albo organern sarnorz'!du zawodowego lub 
gospodarczego wlasciwyrn ze wzglydu na siedziby lub rniejsce zarnieszkania 
wykonawcy lub rniejsce zarnieszkania tej osoby. 

7.3.2.6. W 	 przypadku w'!tpliwosci, co do tresci dokurnentu zlozonego przez 
wykonawcy, zarnawiaj,!cy rnoze zwrocic siy do wlasciwych organow 
odpowiednio kraju, w ktoryrn wykonawca rna siedziby lub rniejsce 
zarnieszkania lub rniejsce zarnieszkania rna osoba, ktorej dokurnent dotyczy, 0 

udzielenie niezbydnych informacji dotycz,!cych tego dokurnentu. 

7.3.3. 	 Poleganie na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach 
okreslonych wart. 22a ustawy. 
Zamawiaj,!cy z,!da od wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji 
innych podrniotow na zasadach okreSlonych wart. 22a - przedstawienia 
dokurnentow wyrnienionych w pkt 7.3.2.1- 7.3.2.6 SIWZ. 

7.4 Wykonawca nie jest obowi'!Uny do zlozenia dokurnentow wskazanych w sekcji 7.3 na 
wezwanie zarnawiaj,!cego, jezeli zamawiaj,!cy posiada aktualne oswiadczenia lub 
dokumenty dotycZ'!ce tego wykonawcy potwierdzaj,!ce spelnianie warunkow udzialu 
w postypowaniu lub more je uzyskac za pornoc,! bezplatnych i ogolnodostypnych baz 
danych, w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. 0 informatyzacji dzialalnosci podrniotow realizuj,!cych zadania publiczne (Oz. 
U. z 2014 r. poz. 1 I 14 oraz z 2016 r. poz. 352). 
W tym celu zaleca si~, aby wykonawca na wezwanie zamawiaj~cego przeslane w 
trybie art. 26 ust. 2 ustawy zamiast zloiyc wymagane dokumenty wskazal, w 
jakim konkretnie post~powaniu zloiyl dokumenty b~d~ce w posiadaniu 
zamawiaj~cego lub w jaki sposob s~ one dost~pne dla zamawiaj~cego - w celu 
umozliwienia ich identyfikacji. 

7.5 Forma skladanych do'kumentow 
7.5.1.0swiadczenia, 0 ktorych rnowa w rozporz'!dzeniu dotycz'!ce wykonawcy i innych 

podrniotow, na ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 
okreSlonych wart. 22a Ustawy, skladane s,! w oryginale. Pozostale dokurnenty, 
inne niz oswiadczenia, 0 jakich rnowa w zdaniu poprzednirn skladane s,! w 
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem. Poswiadczenia za 
zgodnosc z oryginalern dokonuje odpowiednio wykonawca, podrniot, na ktorego 
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.. zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wsp6lnie ubiegaj~cy siy 
o udzielenie zam6wienia publicznego. 

7.5.2 	 Dokumenty sporz~dzone w jyzyku obcym nalezy skladae wraz z tlumaczeniem na 
jyzyk polski. Zamawiaj~cy zastrzega sobie prawo z~dania przedstawienia 
oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu wyl~cznie wtedy, gdy 
zlozona przez Wykonawcy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
w~tpliwosci, co do jej prawdziwosci. 

8. INFORMACJE 0 SPOSOBIE POROZUMIEWANIA sn; ZAMAWIAJi\CEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB 
DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA sn; Z WYKONA WCAMI 

8.1. Postypowanie 0 udzielenie zam6wienia publicznego prowadzone jest z zachowaniem 
fonny pisemnej w jyzyku polskim. 

8.2. Dokumenty nalezy zlozye w fonnie oryginaru lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z 
oryginalem przez Wykonawcy. 

8.3. Oswiadczenia, wnioski i zawiadomienia 	oraz infonnacje Zamawiaj~cy i Wykonawca 
przekaZllj~ pisemnie, faksem (na nr 048 37 88 080) lub elektrorucznie, z tym, ze kaZda 
ze stron na z~danie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

8.4. 	 Dokumenty lub infonnacje przekazywane Wykonawcy drog~ elektroniczn~ 
przesylane byd~ na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcy w ofercie, 
a jezeli Wykonawca nie wskaZe Zadnego adresu - na g16wny adres Wykonawcy 
podany w jego dokumentach finnowych. 

8.5. 	W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj~cych siy 0 udzielenie zam6wienia, na 
podstawie art. 23 ustawy (np. konsorcjum, sp61ka cywilna), wszelka korespondencja 
prowadzona bydzie wyl~cznie z pelnomocnikiem wystypuj~cym jako reprezentant 
pozostalych wymienionych w pelnomocnictwie. 

8.6. Wykonawca moze zwr6cie siy do 	zamawiaj~cego 0 wyjasnienie tresci specyfikacji 
istotnych warunk6w zam6wienia. Zamawiaj~cy jest obowi'lZ<lny udzielic wyjasnieiJ. 
niezwlocznie, jednak nie p6i.niej niz na 2 dni przed uplywem tenninu skladania ofert 
pod warunkiem ze wniosek 0 wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunk6w 
zam6wienia wplyn~l do zamawiaj~cego nie p6i.niej ruz do koiJ.ca dnia, w kt6rym 
uplywa polowa wyznaczonego tenninu skladania ofert. 

8.7. lezeli wniosek 	0 wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunk.6w zam6wienia 
wplyn~l po uplywie terminu skladania wniosku, 0 kt6rym mow a w pkt. 8.6., lub 
dotyczy udzielonych wyjasnieiJ., zamawiaj~cy moze udzielie wyjasnieiJ. alba 
pozostawic wniosek bez rozpoznania. 

8.8 . Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz infonnacje przekazane faksem uwaZa siy 
za zlozone w tenninie, jezeli ich trese dotarla do adresata przed uplywem tenninu na 
ich skladanie. 

8.9. 	 Trese zapytafJ. wraz z wyjasnieniami tresci SIWZ, Zamawiaj~cy przekazuje 
wykonawcom, kt6rym przekazal SIWZ, bez ujawniania ir6dla zapytania oraz 
zamieszczaje na stronie intemetowej, na kt6rej udostypnionajest SIWZ. 

8.10. Osobami uprawnionymi do porozumiewania siy z Wykonawcami s~: 
Mariusz Borek i Katarzyna Ziyba - pracownicy Urzydu Gminy w Ciepielowie. 
8.11. 	 Adres poczty elektronicznej lub strony intemetowej zamawiaj~cego, jezeli 

zamawiaj~cy dopuszcza porozumiewanie siy drog~ e1ektroniczn~: 
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Zamawiajqcy dopuszcza porozumiewanie siy drogq elektronicznq na adres e-mail: 
inwestycje@ciepielow.pl 

9 WYMAGANIA DOTYCZ1\CE WADIUM 

9.1 	Wysokose wadium ustala siy na kwoty: 5 000,00 zl (slownie: pi~c tysi~cy zlotych) 
9.2 Wadium wnosi siy przed uplywem terminu skladania ofert. 
9.3 Wadium moze bye wnoszone w jednej tub kilku nastypujqcych formach: 

1) pieniqdzu, 
2) poryczeniach bankowych lub poryczeniach sp61dzielczej kasy 

oszczydnosciowo- kredytowej, z tym, ze poryczenie kasy jest zawsze 
poryczeniem pieniyznym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poryczeniach udzielanych przez podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 6b ust. 5 pkt 


2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiybiorczosci (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, ze zm.). 

9.4 W przypadku skladania przez Wykonawcy wadium w formie gwarancji 
bankowejlubezpieczeniowej winna ona zawierae nastypujqce elementy: 

a) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiajqcego, czyli beneficjenta 
gwarancjil ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa 
ubezpieczeniowego udzielajqcego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) dokladnq nazwy postypowania stanowiqcego przyczyny wystawienia gwarancji, 
c) wskazanie sumy gwarancyjnej, 
d) okreslenie terminu waznosci gwarancji, 
e) z tresci gwarancji lub poryczenia powinno wynikae bezwarunkowe i 

nieodwolalne zobowiqzanie gwaranta lub poryczyciela do zaplaceniu 
Zamawiajqcemu na pierwsze pisemne zqdanie pelnej sumy wadium w 
przypadku, gdy zajda ku temu przewidziane w ustawie okolicznosci, okreslone 
wart. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zam6wien publicznych. 

Wadium wnoszone w pieni'ldzu nalezy wg.lacie przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiaj'lcego: Bank Sp61dzielczy Ilia F ICiepie16w 3991290001003903312695 
0003 

9.5 Zamawiajqcy uzna, ze wadium zostalo wniesione, jezeli kwota wadium znajdzie 	siy 
na rachunku Zamawiajqcego przed uplywem terminu skladania ofert. 

9.6 Wadium wniesione w pieniqdzu Zamawiajqcy przechowuje na rachunku bankowym. 
9.7 Wadium 	wnoszone w postaci poryczen i gwarancji bankowych, poryczen kasy 

oszczydnosciowo-kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej nalezy zalqczye do 
oferty w formie kopii dokumentu, a oryginal zlozye w oddzie1nej kopercie 
oznaczonej "oryginal wadium", kt6ra bydzie zalqczona do oferty (wewnqtrz 
opakowania oferty). 

9.8 Zamawiajqcy 	zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postypowania, z wyjqtkiem Wykonawcy, 
kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt 9.14 
SIWZ. 

9.9 Zamawiajqcy 	zwraca wadium Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana jako 
najkorzystniejsza, niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zam6wienia 
publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli 
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jego wniesienia z(Jdano. 
9.10 	 Zamawiaj(Jcy zwraca wadium niezwlocznie na wniosek Wykonawcy, ktory 

wycofal ofertt( przed uplywem terminu skladania ofert. 
9.11 	 Zamawiaj(Jcy z(Jda ponownego wniesienia wadium przez wykonawct(, ktoremu 

zwrocono wadium na podstawie pkt 9.8 SIWZ, jezeli w wyniku rozstrzygnit(cia 
odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 
wadium w terminie okreslonym przez Zamawiaj(Jcego. 

9.12 	 Jezeli wadium wniesiono w pieni(Jdzu, Zamawiaj(Jcy zwraca je wraz z odsetkami 
wynikaj(Jcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo one przechowywane, 
pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pienit(dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawct( . 

9.13 Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego 
oferta zostala wybrana: 

1) odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach 
okreslonych w ofercie, 

2) nie wniosl wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 
3)zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo sit( niemozliwe z 

przyczyn le:z(Jcych po stronie Wykonawcy. 
9.14 	 Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, 0 ktorym mowa wart. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn le:z(Jcych 
po jego stronie, nie zlozyl oswiadczen lub dokumentow potwierdzaj(Jcych 
oko1icznosci, 0 ktorych mowa wart. 25 ust. 1, oswiadczenia, 0 ktorym mowa wart. 
25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, 0 ktorej 
mowa wart. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowalo brak mozliwosci wybrania oferty 
zlozonej przez wykonawct( jako najkorzystniejszej. 

10 	 TERMIN ZWI~ZANIA OFERT~ 
10.1 Wykonawca jest zwi(Jzany ofert(J przez okres 30 dni. 
10.2 	 Bieg terminu zwi(Jzania ofert(J rozpoczyna sit( wraz z uplywem terminu skladania 

ofert. 
10.3 	 Wykonawca samodzie1nie lub na wniosek zamawiaj(Jcego moze przedluzye 

termin zwi(Jzania ofert(J, z tym, ze zamawiaj(Jcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni 
przed uplywem terminu zwi(Jzania ofert(J, zwrocie sit( do Wykonawcow 0 wyrazenie 
zgody na przedluzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 
dni. 

10.4 	 Przedluzenie okresu zwi(Jzania ofert(J jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedluzeniem okresu waznosci wadium alba jezeli nie jest to mozliwe, z 
wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres zwi(Jzania ofert(J. lezeli 
przedluzenie terminu zwi(Jzania ofert(J dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowi(Jzek wniesienia nowego wadium lub jego przedluzenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. 

11 	 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOW ANIA OFERTY 

Oferta winna bye przygotowana i przedstawiona w sposob zgodny z podanymi ntzeJ 
wymagantaml: 

11.1 Oferta winna bye sporz(Jdzona w jt(zyku polskim w formie pisemnej - pod 
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rygorem niewaznosci. 

11.2 	 Oferta musi bye podpisana przez osoby/osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz 
wymogami ustawowymi lub przez ustawowego pelnomocnika. Podpis osoby musi 
pozwalae na identyfikacjy jej imienia i nazwiska (np. bydzie czytelny lub 
uzupelniony piecz,!tk,!). Jesli oferta bydzie podpisana przez pelnomocnika, nalezy 
zal'!czye oryginal pelnomocnictwa lub jego kopiy potwierdzon,! za zgodnosc z 
oryginalem przez notariusza. 

11.3 	 Wykonawca przedstawia oferty zgodnie z wymaganiami i tresci,! SIWZ. 
Dokumenty, dla ktorych Zamawiaj,!cy okreslil wzory w formie formularzy 
zal,!czonych do niniej szej SIWZ winny bye wypelnione zgodnie z tymi wzorami, co 
do tresci oraz opisu kolumn i wierszy. W przypadku, gdy informacje wskazane w 
formularzu nie dotycz,! Wykonawcy nalezy wpisae "nie dotyczy" w odpowiedni,! 
rubryky formularza. 

11.4 	 Zlozone wraz z ofert,! informacje, ktore stanowi,! tajemnicy przedsiybiorstwa w 
rozumieniu przepisow 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musz'! bye oddzielone 
od pozostalej czysci oferty i umieszczone w osobnym wewnytrznym opakowaniu 
prawidlowo oznakowanym: "NIE UDOST~PNIAC. INFORMACJE ST ANOWIi\ 
TAJEMNIC~ PRZEDSI~BIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 1993 R. 0 ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ 
KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.), w sposob 
umozliwiaj,!cy Zamawiaj,!cemu udostypnienie jawnych elementow oferty innym 
uczestnikom postypowania. 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy, Zamawiaj,!cy nie ujawnia informacji stanowi,!cych 
tajemnicy przedsiybiorstwa w rozumieniu przepisow 0 zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jezeli wvkonawca, nie p6Zniej niz w terminie skladania ofert zastrzegl, 
ze nie mog,! bye one udostepniane oraz wykazal. iz zastrzezone informacje stanowi'l 
tajemnic« przedsi«biorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, 0 ktorych 
mowa wart. 86 ust. 4 Ustawy. UWAGA! Zgodnie z art. 8 ust. 3 wykonawca 
zobowi,!zany jest wykazae, iz zastrzezone informacje stanowi,! tajemnicy 
przedsiybiorstwa. Oznacza to, ze wraz z ofert,! wykonawca bydzie musial 
uprawdopodobnie, ze utajnione dokumenty zawieraj,! informacje posiadaj,!ce 
wartose gospodarcz,!, co do ktorych podj,!l niezbydne dzialania w celu zachowania 
ich poufnosci (zgodnie z definicj,! art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). W przypadku niespelnienia powyzszego 
obowi,!zku, zastrzezone dokumenty zostan,! przez Zamawiaj,!cego odtajnione. 

11.5 	 Oferta musi bye napisana czytelnie, na maszynie do pisania, komputerowo lub 
inn,! trwal,! technik,!. 

11.6 	 Wszystkie wypelnione strony oferty winny bye parafowane przez Wykonawcy, 
ponumerOWane i ulozone w kolejnosci przedstawionej w Rozdziale 12 oraz trwale 
spiyte. Niespelnienie wymagan, 0 kt6rych mowa w niniejszym punkcie oraz 
wymagan dotycz'!cych opakowania oferty, ktore nie stanowi,! jej tresci, nie bydzie 
podstaw,! do odrzucenia oferty, a wszelkie negatywne konsekwencje mog,!ce wynikae 
z nie zachowania tych wymagan nie byd,! obci'!zaly Zamawiaj,!cego. 

11.7 Wszystkie miejsca, w ktorych Wykonawca naniosl poprawki, musz'! bye 
parafowane przez Wykonawcy w sposob wskazany w pkt. 11.2 SIWZ. W 
przeciwnym wypadku nie byd,! uwzglydniane. 
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• 	 11.8 Dokumenty sporzqdzone w jyzyku obcym nalezy skladac wraz z tlumaczeniem na 
jyzyk polski. 

11.9 	 Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zqdania przedstawienia oryginalu lub 
notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu wylqcznie wtedy, gdy zlozona przez 
Wykonawcy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wqtpliwosci, co do jej 
prawdziwosci. 

12 	 ZAWARTOSC OFERTY 
Oferta musi zawierac: 
12.1 Formularz Oferty - wypelniony zgodnie z Formularzem nr 1 do SIWZ 
12.2 	 Oswiadczenie stanowiqce wstypne potwierdzenie spelniania warunk6w udzialu w 

postypowaniu - wypelnione zgodnie z Formularzem nr 2 do SIWZ 
12.3 	 Oswiadczenie stanowiqce wstypne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia 

wykonawcy z postypowania - wypelnione zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ; 
12.4 	 Zobowiqzanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby 

wykonawcy skladajqcego oferty - jezeli dotyczy. 
12.5 	 Pelnomocnictwo / Pelnomocnictwa dla osoby / os6b podpisujqcych oferty ~ 

formie oryginalu lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodnosc z oryginalem), 
jezeli oferta jest podpisana przez pelnomocnika. 

12.6 	 Dow6d wniesienia wadium - dla formy innej niz pieniqdz kopiy dokumentu 
(potwierdzonq za zgodnosc z oryginalem) nalezy zalqczyc do oferty natomiast 
oryginal gwarancji lub poryczenia nalezy zlozyc w oddzielnej kopercie oznaczonej 
"oryginal wadium", kt6ra bydzie zalqczona do oferty (wewnqtrz opakowania oferty). 

12.7 	 W przypadku Wykonawc6w wsp61nie ubiegajqcych siy 0 udzielenie zam6wienia 
(w tym sp6lki cywilne) nalezy zalqczyc Pelnomocnictwo Wykonawc6w wsp61nie 
ubiegajqcych siy 0 udzielenie zam6wienia (w formie oryginalu lub kopii 
potwierdzonej notarialnie za zgodnosc z oryginalem) - np. wypelniony Formularz nr 
6. 

13 	 SPOSOB ZLOZENIA OFERTY 

13.1 Oferty nalezy zlozyc w 1 egzemplarzu. 
13 .2 Oferty nalezy zlozyc w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem 

opakowaniu. Opakowanie nalezy opisac nastypujqCo: 
Oferta przetargowa na 


"Odbi6r i zagospodarowaDie odpad6w komunalnych od wlascicieli Dieruchomosci 

zamieszkalych z tereDu gmiDy Ciepiel6w" 


Nie otwierac przed dDiem 03.12.2020 godz. 10:10 

13.3 	 Na opakowaniu opr6cz powyzszego opisu nalezy umiescic nazwy adres 

Wykonawcy. 

14 MIEJSCE I TERMIN ZLOZENIA OFERTY 

14.1 	 Oferty 0 tresci zgodnej z niniejszq SIWZ nalezy zlozyc w Urzydzie Gminy w 
Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepie16w, I piytro pok. Nr 1 (sekretariat) 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.12.2020 roku, godz. 10:00 

14.2 Wszystkie oferty, kt6re wplynq do Zamawiajqcego po wyzej podanym terminie 
zostanq niezwlocznie zwr6cone Wykonawcom. 
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15. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY 
15.1 	 Wykonawca moze, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienie lub 

wycofae oferty. 

15.2 	 Wykonawca moze wprowadzie zmiany 11ub wycofac zlozonC} przez siebie oferty 
pod warunkiem, ze ZamawiajC}cy otrzyma pisemne powiadomienie 0 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem skladania ofert okreSlonym 
w Rozdziale 14. Powiadomienie 0 wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert 
zostanie przygotowane, opieczytowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami 
Rozdzialu 13 niniejszej SIWZ, a koperta bydzie dodatkowo oznaczona 
okresleniami: "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 

16 	 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

16.1 Kazdy z wykonawc6w moze zaproponowac tylko jednC} ceny i nie moze jej zmienic. 
16.2 Zaoferowana cena dotyczy calego przedmiotu zam6wienia. 
16.3 Zaoferowana cena musi bye pod ana liczbC} oraz slownie. 
16.4 Oferty cenowC} nalezy sporZ(}dzic na formularzu oferty. 
16.5 	 Wykonawca zobowiC}zany jest dokonac kalkulacji ryczaltowej brutto swiadczenia 

usrug w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowanie odpad6w komunalnych, 
opisanych w zalC}czniku nr 1 do SIWZ- "Szczeg61owy opis przedmiotu zam6wienia". 
Cena uslug brutto pow inn a uwzglydniae wszystkie koszty niezbydne do realizacji 
zam6wienia wynikajC}ce z dokumentacji przetargowej oraz wszelkie inne nie ujyte w 
dokumentacji przetargowej, bez kt6rych nie jest mozliwe wykonanie zam6wienia. 

16.6 W ofercie nalezy podae 	calkowitC} ceny oferty brutto obejmujC}cC} nalezny podatek 
VAT 

16.7 Ceny 	musZ(} bye podane cyfrowo i slownie, z dokladnosciC} do dw6ch miejsc po 
przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrC}glania liczh. 

16.8 	 Wykonawca ponosi odpowiedzialnose za wlasciwe okreslenie stawki podatku od 
towar6w i uslug VAT zgodnie z obowi(}ZUjC}cymi przepisami. 

16.9 ZamawiajC}cy poprawi oczywiste omylki pisarskie i oczywiste omylki rachunkowe w 
tresci oferty z uwzglydnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w 
nastypujC}cy spos6b: 
a. 	w przypadku sumowania cen na poszczeg6lne czysci zam6wienia - jezeli obliczona 

cena nie odpowiada sumie cen za czysci zam6wienia, ZamawiajC}cy przyjmie, ze 
prawidlowo podano ceny za czysci zam6wienia; 

b. 	 w przypadku rozbiemosci pomiydzy cenC} brutto oferty podanC} liczbC} a podanC} 
slownie zamawiajC}cy przyjmie, ze prawidlowo podano ten zapis, kt6ry odpowiada 
wlasciwemu obliczeniu ceny 

- niezwlocznie zawiadamiajC}c 0 tym Wykonawcy, kt6rego oferta zostala poprawiona. 

17 	WALUTA ZAMOWIENIA 

Wszelkie rozliczenia pomiydzy ZamawiajC}cym, a WykonawcC} odbywae siy bydC} w 
zlotych polskich (PLN). 

18 OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJl\CY BF;DZIE SIF; KIEROWAL 
PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z POD ANI EM WAG TYCH 
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

18.1 	 ZamawiajC}cy najpierw dokona oceny ofert, a nastypnie zbada, czy wykonawca, 
kt6rego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 
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, oraz spelnia warunki udzialu w postypowaniu, zgodnie z zastrzezeniem w pkt 7 
SIWZ opartym 0 zasady z art. 24aa Ustawy. 

18.2 	 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj~cy stosowae 
bydzie 

kryteria: 
kryterium "cena" - 60% (maksymalnie 60 pkt.) 

kryterium "termin platnosci" 40% (maksymalnie 40 pkt.) 

Oceny dokonywae byd~ czlonkowie Komisji przetargowej, stosuj~c zasady, iz oferta 
nieodrzucona, zawieraj~ca najkorzystniejszy bilans ceny i terminu platnosci jest ofert~ 
najkorzystniej sz~. 

18.3 	 Sposob obliczania punktow: 
a) Oeena w kryterium - eena [C] nas~pi w skali punktowej od 0 do 60 pkt. 
maksymalna ilose punktow wynosi 60. Oferta najtansza sposrod nie odrzuconych 
otrzyma 60 pkt. Pozostale oferty otrzymaj~ proporcjonalnie mniej punktow, wedlug 
ponizszego wzoru: 

C = Cmin / Cb x 60 pkt 

gdzie: 

C- ilose punktow w kryterium "cena", 

Cmin - najnizsza cena wynikaj~ca ze zlozonych ofert, 

Cb - cena badanej oferty. 

Punkty zostan~ obliczone w zaokr~gleniu do drugiego miejsca po przecinku. 

b) Oeena ofert w kryterium "terminu platnosci" [T] bydzie wygl~dala 

nastypuj ~co: 

W zakresie tego kryterium Zamawiaj~cy zastrzega, iz maksymalny termin platnosci 
za wykonane uslugi wynosi 30 dni od daty przedlozenia faktury zamawiaj~cemu. 

Ocena w zakresie kryterium "terminu platnosci" bydzie dokonywana na podstawie 
ilosci punktow przy zastosowaniu nastypuj~cego wzoru: 

T = 	Tb/ 30 x40 pkt 

gdzie: 

T - ilose punktow w kryterium termin platnosci 

Tb - termin platnosci oferty badanej 

30 (dni) - maksymalny termin platnosci 


lako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, ktora uzyska najwiyksL4 ilose punktow 

P=C+T gdzie: 

P - liczba pUnktow stanowi~ca sumy punktow przyznanych w obu kryteriach 

C - liczba punktow przyznana w ramach kryterium "ceny" 
T- liczba punktow przyznanych w ramach kryterium "terminu platnosci". 

19 



• 


Zam6wienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, kt6rego oferta uzyska najwyzsz,! 

liczb(( punkt6w l,!cznie z obydwu kryteriow. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiaj,!cy moze z,!dae od Wykonawcy wyjasnien 

dotycz'!cych tresci zlozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie mi((dzy 

Zamawiaj,!cym a Wykonawc'! negocjacji dotycz'!cych zlozonej oferty oraz z 

zastrzezeniem art. 87 ustawy Pzp dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci. 


19 TRYB OCENY OFERT 
19.1 	 Otwarcie ofert 
19.1.1. Otwarcie ofert jest jawne i nast~pi w Urz~dzie Gminy Ciepiel6w pok6j nr 26 

(sala konferencyjna), w dniu 03.12.2020 roku, 0 godzinie 10:10. 
19.1.2. Z zawartosci,! ofert nie 	mozna zapoznae si(( przed uplywem terminu otwarcia 

ofert. 
19.1.3. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiaj,!cy poda kwoty, jak,! zamierza 

przeznaczye na sfinansowanie zam6wienia. 
19.1.4. Podczas otwarcia ofert zostan,! podane nazwy oraz adresy Wykonawc6w, a takze 

informacje dotycz'!ce ceny, oraz zaoferowane "poziomy recyklingu". 
19.1.5. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj,!cy zamiesci na stronie internetowej 

informacje dotycz'!ce: 
1) kwoty, jak,! zamierza przeznaczye na sfinansowanie zamowienia; 
2) firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty w terminie; 
3) ceny oferty oraz zadeklarowanego terminu platnosci. 

19.1.6. W terminie 3 dni 	- od umieszczenia przez Zamawiaj'}cego w/w informacji na 
stronie internetowej- wykonawca winien wykonac obowi<}Zek wynikaj'}cy z 
pkt.7.2 SIWZ. 

20 RAZ1\CO NISKA CENA 
20.1 	 lezeli zaoferowana cena, lub jej istotne czysci skladowe, wydaj'} siy raZ'}co niskie 

w stosunku do przedmiotu zamowienia i budz'} w'}tpliwosci zamawiaj'}cego co do 
mozliwosci wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi 
przez zamawiaj'}cego lub wynikaj'}cymi z odrybnych przepisow, zamawiaj'}cy zwraca 
si(( 0 udzielenie wyjasnien, w tym zlozenie dowodow, dotycz'}cych wyliczenia ceny 
lub kosztu, w szczegolnosci w zakresie: 

1) oszczydnosci metody wykonania zam6wienia, wybranych rozwi¥an 
technicznych, wyj'}tkowo sprzyjaj'}cych warunkow wykonywania 
zamowienia dostypnych d1a wykonawcy, oryginalnosci projektu wykonawcy, 
kosztow pracy, ktorych wartose przyj((ta do ustalenia ceny nie moze bye 
nizsza od minimalnego wynagrodzenia za pracy ustalonego na podstawie art. 
2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym 
wynagrodzeniu za pracy (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z pozn. zm.); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrybnych przepis6w. 
3) wynikaj'}cym z przepisow prawa pracy i przepisow 0 zabezpieczeniu 

spolecznym, obowi'}zuj'}cych w miejscu, w ktorym realizowane jest 
zamowienie; 

4) wynikaj'}cym z przepisow prawa ochrony srodowiska; 

5) powierzenia wykonania cZysci zamowienia podwykonawcy. 
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20.2 W przypadku gdy cena calkowita oferty jest nizsza 0 co najmniej 30% od: 
1) wartosci zam6wienia powi~kszonej 0 nalezny podatek od towar6w i uslug, 

ustalonej przed wszcz~ciem postypowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy 
lub sredniej arytmetycznej cen wszystkich zlozonych ofert, zamawiajqcy 
zwraca siy 0 udzielenie wyjasnien, 0 kt6rych mowa w pkt 20.1 SIWZ, chyba ze 
rozbieznosc wynika z okolicznosci oczywistych, kt6re nie wymagajq 
wyjasnienia. 

2) 	 wartosci zam6wienia powiykszonej 0 nalezny podatek od towar6w i uslug, 
zaktualizowanej z uwzgl~dnieniem okolicznosci, kt6re nastqpily po wszcz~ciu 
post~powania, w szczeg6lnosci istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiajqcy 
moze zwr6cic si~ 0 udzielenie wyjasnien, 0 kt6rych mowa w pkt. 20.1 SIWZ. 

20.3 Obowiqzek wykazania, 	 ze oferta nie zawiera raZqco niskiej ceny lub kosztu 
spoczywa na wykonawcy. 

20.4 Zamawiajqcy odrzuca 	ofert~ wykonawcy, kt6ry nie udzielH wyjasnien lub jezeli 
dokonana ocena wyjasnien wraz ze zlozonymi dowodami potwierdza, ze oferta 
zawiera razqco niskq cen~ lub koszt w stosunku do przedmiotu zam6wienia 

21 WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
21.1 	 lako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, kt6ra b~dzie przedstawiala 

najkorzystniejszy bilans punkt6w przyznanych w oparciu 0 kryteria okreslone w pkt 
18 SIWZ, tzn. uzyska najwiykszq lqcznq liczb~ punkt6w. 

21.2 	 lezeli nie mozna wybrac najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub 
wi~cej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri6w oceny ofert, 
zamawiajqcy sposr6d tych ofert wybiera ofert~ z najnizszq cenq, a jezeli zostaly 
zlozone oferty 0 takiej samej cenie, zamawiajqcy wzywa wykonawc6w, kt6rzy 
zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez zamawiajqcego ofert 
dodatkowych. 

21.3. Zamawiajqcy nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

22 INFORMACJE 0 FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC 
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO 

22.1 	 Zamawiajqcy zawrze umowy w sprawie zamowlenia publicznego, z 
zastrzezeniem art. 183 Ustawy, w terminie nie kr6tszym niz 5 dni od dnia przeslania 
drogq elektronicznq lub faksem zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty 
albo 10 dni - jezeli zawiadomienie przeslane zostalo winny spos6b. 

22 .2 Zamawiajqcy moze zawrzec umowy w sprawie zam6wienia publicznego przed 
uplywem terminu, 0 kt6rym mowa w pkt 22.1 SIWZ, jezeli w postypowaniu 0 

udzielenie zam6wienia zostala zlozona tylko jedna oferta lub uplynql termin do 
wniesienia odwolania na czynnosci zamawiajqcego wymienione wart. 180 ust. 2 
Ustawy lub w nastypstwie jego wniesienia Izba oglosila wyrok lub postanowienie 
konczqce post~powanie odwolawcze. 

22.3 	 lezeli Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla siy od zawarcia 
umowy w sprawie zam6wienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia nalezytego 
wykonania umowy, Zamawiajqcy moze wybrac oferty najkorzystniejszq sposr6d 
pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, ze 
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zachodz<l przeslanki uniewaznienia postypowania, 0 ktorych mowa wart. 93 ust. 1 
Ustawy. 

22.4 	 Wykonawcy wspolnie ubiegaj<lcy siy 0 udzielenie zamowienia, ktorych oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejsz<l, przed zawarciem umowy 0 niniejsze 
zamowienie, mog<l zostac wezwani do dostarczenia zamawiaj<lcemu stosownej 
umowy reguluj<lcej wspolpracy tych Wykonawcow. 

23 SRODKI OCHRONY PRA WNEJ 

23.1 Srodki ochrony prawnej przysluguj<l wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli 
rna lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub moze poniesc 
szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiaj<lcego przepisow ustawy. 

23.2 Odwolanie. 
23.2.1 Odwolanie przysruguje wobec czynnosci : 
23.2.1.1 okreslenia warunkow udzialu w postypowaniu 
23.2.1.2 wykluczenia odwoluj<lcego z postypowania 0 udzielenie zamowienia; 
23.2.1.3 odrzucenia oferty odwoluj<lcego; 
23.2.1.4 opisu przedmiotu zamowienia 
23.2.1.5 wyboru najkorzystniejszej oferty 
23.2.2 	 Odwolanie powinno wskazywac czynnoscl lub zaniechania czynnosci 

zamawiaj<lcego, ktorej zarzuca siy niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac 
zwiyzle przedstawienie zarzutow, okreslac 4danie oraz wskazywac okolicznosci 
faktyczne i prawne uzasadniaj<lce wniesienie odwolania 

23.2.3 Odwolanie wnosi siy do Prezesa Krajowej Izby odwolawczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomoc<l wamego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowamego srodka, 
spelniaj<lcego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

23 .2.4 Odwolanie wnosi siy w tenninie 5 dni od dnia przeslania informacji 0 czynnosci 
zamawiaj<lcego stanowi<lcej podstawy jego wniesienia - jezeli zostaly przeslane w 
sposob okreslony w art. 180 ust. 5 PZP zdanie drugie albo w tenninie 10 dni - jezeli 
zostaly przeslane winny sposob. 

23.2.5 	 Odwolanie wobec tresci ogloszenia 0 zamowieniu, a takZe wobec postanowien 
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi siy w tenninie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunkow zamowienia na stronie intemetowej. 

23.2.6 Odwolanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 24.2.4 i 24.2.5 wnosi siy w 
tenninie 5 dni od dnia, w ktorym powziyto lub przy zachowaniu naleZytej 
starannosci moma bylo powzi<lC wiadomosc w okolicznosciach stanowi<lcych 
podstawy jego wniesienia 

23.3 Wykonawca moze w tenninie przewidzianym do wniesienia odwolania poinfonnowac 
zamawiaj<lcego 0 niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjytej przez niego lub 
zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on zobowi~ny na podstawie Ustawy Prawo 
Zamowien Publicznych, na ktore nie przysluguje odwolanie zgodnie z pkt 23.2. 

23.4 Skarga do s<ldu. 
23.4.1 	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postypowania 

odwolawczego 
23.4.2 	Skargy wnosi siy do S<ldu Okrygowego wlaSciwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiaj<lcego 
23.4.3 Skargy wnosi siy za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doryczenia 

orzeczenia Izby, przesylaj<lc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie 
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• 
skargi w plac6wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia • 
23 	listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529) jest r6wnoznaczne z 
jej wniesieniem. 

23.4.4 Skarga powinna czynic zadosc wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 
oraz zawierac oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzut6w, zwiyzle 
ich uzasadnienie, wskazanie dowod6w, a takZe wniosek 0 uchylenie orzeczenia lub 
o zmiany orzeczenia w calosci lub w cZysci 

23.4.5 W postypowaniu tocz'!cym siy na skutek wniesienia skargi nie 	moma rozszerzyc 
4dania odwolania ani wystypowac z nowymi z,!daniami. 

24. 	 WYMAGANIA DOTYCZ1\CE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 

24.1 Zamawiaj,!cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 

25 	 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOST AN1\ 
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO 
WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJ1\CY WYMAGA OD WYKONA WCY, 
ABY ZA W ARL Z NIM UMOWF; W SPRAWIE ZAMOWIENIA 
PUBLICZNEGO NA T AKICH W ARUNKACH 

25.1 	 Wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w zal'!czonym do SIWZ 
wzorze umowy. 

25.2 	 Wykonawca skladaj,!c oferty oswiadcza na formularzu oferty, ze akceptuje 

postanowienia umowy. 


25.3 	 Zamawiaj,!cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

26 KLAUZULA INFORMACYJNA UWZGLF;DNIAJ1\CA REGULACJE 
ZAWARTE WART. 13 ROZPORZ1\DZENIA RODO, KTOREGO PRZEPISY 
BEZPOSREDNIO OBOWI1\ZUJ1\ WE WSZYSTKICH PANSTW ACH 
CZLONKOWSKICH UE Z DNIEM 25 MAJA 2018 R. ORAZ MAJ1\ 
ODPOWIEDNIE ZASTOSOW ANIE NA GRUNCIE PRA WA ZAMOWIEN 
PUBLICZNYCH. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporZ'}dzenia Parlamentu Europej skiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi'}Zku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz'!dzenie 0 ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informujy, ze: 

• administratorem PanilPana danych osobowych jest W6jt Gminy Ciepiel6w, ul. 
Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiel6w, e-mail: gmina@ciepielow.pl. tel. 48 3788080; 

• inspektorem ochrony danych osobowych Gminy Ciepiel6w jest Pani Magdalena 

G6ralska, e-mail: ewidencja@ciepielow.pl. tel. 48 3788080; 

• 	 PanilPana dane osobowe przetwarzane byd,! na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu zwi'}Zanym z postypowaniem 0 udzielenie zam6wienia publicznego "Odbior i 
zagospodarowanie odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci 
zamieszkalych z terenu gminy Ciepie16w" prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 
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• odbiorcami PanilPana danych osobowych berdq osoby lub podmioty, ktorym 
udosterpniona zostanie dokumentacja posterpowania w oparciu 0 art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieil publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 z pom. zm.), dalej "ustawa Pzp"; 

• PanilPana dane osobowe berdq przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakoilczenia posterpowania 0 udzielenie zamowienia, a jeZeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas 

trwania umowy; 


• obowiqzek podania przez PaniqiPana danych osobowych bezposrednio PanilPana 

dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, 

zwiqzanym z udzialem w posterpowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego; 

konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajq z ustawy Pzp; 

• w odniesieniu do PanilPana danych osobowych decyzje nie berdq podejmowane w 

sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 


• posiada Pani/Pan: 
na podstawie art. 15 RODO prawo dosterpu do danych osobowych PaniIPana 

dotyczqcych; 
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania PanilPana danych 

osobowych **; 
na podstawie art. 18 RODO prawo zqdania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, 0 ktorych mowa wart. 
18 ust. 2 RODO ***; 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzerdu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna PanilPan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych 

narusza przepisy RODO; 

• nie przysluguje PanilPanu: 
w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniercia danych 

osobowych; 
prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 ktorym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 
danych osobowych, gdyz podstaw~ prawn~ przetwarzania PaniJPana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

** Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mote skutkowac zmianq wyniku post{ipowania 
o udzielenie zamowienia pub/ieznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp 
oraz nie mote naruszac integralnosei protokolu orazjego zalqeznikow. 
*** Wyjasnienie: prawo do ograniezenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przeehowywania, w eelu zapewnienia korzystania ze srodkow oehrony prawnej lub w eelu oehrony praw innej 
osoby jizyeznej lub prawnej, lub z uwagi na watne wzgl{idy interesu publieznego Unii Europejskiej lub 
panstwa ezlonkowskiego. 

Wykaz zal~cznikow (formularzy): 
1. Oferta. 
2. Oswiadczenie 0 spe!nieniu warunk6w udziaru 

w post~powaniu. 
3. Oswiadczenie dotycz'lce przes!anek 0 wykluczeniu z post~powania. 
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4. 	 Wykaz zrealizowanych zamowieil potwierdzaj~cych spelnienie warunku doswiadczenia. 
5. 	 Wykaz sprzytu realizacji zamowienia wraz z informacj~ 0 podstawie dysponowania tymi 

zasobami. 
6. 	 Pelnomocnictwo Wykonawcow wspolnie ubiegaj~cych siy 0 udzielenie zamowienia. 
7. 	 Oswiadczenie 0 przynale:inosci do grupy kapitalowej. 
8. 	 Wzor umowy. 
9. 	 Zal~cznik do umowy dot. PSZOK. 

Ciepielow, dnia 1.12.2020 rok. 
Zatwierdzam: 
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