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1. Zamawiający 
Gmina Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek  
faks: 81 821 50 02 
e-mail: gmina@zakrzowek.pl 
strona internetowa: www.zakrzowek.pl 
 

2. Postanowienia ogólne 
2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych 
na jej podstawie. 

2.2 Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych w odniesieniu do usług. 

2.3 Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) 
terminy mają następujące znaczenie: 
a) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), 
b) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
c) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany 
w Rozdziale 3 niniejszej SIWZ, 
d) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego 
dotyczy niniejsza SIWZ, 
e) „Zamawiający” – Gmina Zakrzówek, 
f) RODO - 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). 

2.4 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie 
z jej wymaganiami. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia oraz opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający 
dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na 
terenie Gminy Zakrzówek oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), położonego w miejscowości Zakrzówek, ul. Żeromskiego (obok kotłowni 
opalanej biomasą). 

3.2 Charakterystyka gminy Zakrzówek 
Powierzchnia: 9,908 ha 
Ogólne dane administracyjne: gmina wiejska w skład której wchodzi 16 sołectw: 
Bystrzyca, Góry, Józefin, Lipno, Majdan-Grabina, Majorat, Rudki, Rudnik Drugi, Rudnik 
Pierwszy, Studzianki, Studzianki-Kolonia, Sulów, Świerczyna, Zakrzówek, Zakrzówek 
Nowy, Zakrzówek-Wieś. 
Mapa gminy Zakrzówek stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.  
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3.3 Dane dotyczące mieszkańców i rodzaju zabudowy:  
a) liczba mieszkańców ogółem: 6466 
b) liczba gospodarstw ogółem: 1825 
Na obszarze gminy Zakrzówek występuje wyłącznie zabudowa jednorodzinna. 
Szacunkowa liczba nieruchomości zamieszkałych, z których należy odebrać 
i zagospodarować odpady wynosi na dzień ogłoszenia przetargu 1825. Powyższe dane 
o ilości osób zamieszkałych mogą ulec zmianie na skutek migracji ludności. Liczba 
nieruchomości zamieszkałych może ulec zmianie w wyniku oddania do użytku 
i zamieszkania nowych budynków lub wyludnienia. W przypadku zamieszkania 
mieszkańców w nowych nieruchomościach Wykonawca odbierze i zagospodaruje 
odpady komunalne z nowych nieruchomości począwszy od pierwszego miesiąca od 
umieszczenia ich w bazie danych Gminy i przekazania tych informacji przez 
Zamawiającego.  
Należy wyposażyć nieodpłatnie wszystkie nieruchomości zamieszkałe w pojemniki na 
zmieszane odpady komunalne. 
Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokładny wykaz nieruchomości zamieszkałych oraz 
informację czy dana nieruchomość zadeklarowała segregowanie odpadów komunalnych 
w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy. Otrzymane dane posłużą Wykonawcy do 
przygotowania odpowiedniej ilości worków na odpady komunalne zbierane selektywnie 
(„frakcja sucha”) oraz comiesięcznego rozliczenia się z Zamawiającym za wykonaną 
usługę  w oparciu o cenę przedstawioną w ofercie. 
 

3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych  na terenie Gminy Zakrzówek. 
Usługa obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych 
w prowadzonym przez Zamawiającego Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Zakrzówek,  
ul. Żeromskiego (obok kotłowni opalanej biomasą) oraz dostawę nieodpłatnie 
pojemników na odpady zmieszane i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, tj.: frakcji suchej i frakcji zmieszanej.  

1. Odpady komunalne odbierane z nieruchomości zamieszkałych gromadzone są z 
podziałem na następujące frakcje: 

 odpady zmieszane  
  odpady zbierane selektywne, z podziałem na: 

–  „Papier”, 

–  „Szkło”  

– „Metale i tworzywa sztuczne” 

– „BIO” – biodegradowalne. 
Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się następujące 
oznakowania worków: 

 zielony z widocznym napisem „SZKŁO” – do zbierania szkła i opakowań 
szklanych,  

 niebieski z widocznym napisem „PAPIER” – do zbierania papieru, tektury,  
 żółty z widocznym napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – do zbierania 

metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych ,  
 brązowy z widocznym napisem „BIO” - z przeznaczeniem na odpady 

biodegradowalne,  
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Odpady zmieszane w pojemnikach 120 l i 240 l.  
 

2. Odpady zbierane w trakcie zbiórki z tzw. wystawki dwa razy w roku 
 odpady wielkogabarytowe 

 
3. Odpady odbierane z PSZOKu 
 odpady wielkogabarytowe 
 papier i tektura 
 opakowania ze szkła 
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
 zużyte opony 
 odpady budowlane i rozbiórkowe 
 materiały izolacyjne 
 farby, tusze, kleje 
 detergenty 
 tworzywa sztuczne 
 opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 
 popiół 
 odpady zmieszane 

 
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów zgromadzonych 
w PSZOK w  terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 

 
Szczegółowa klasyfikacja rodzajów odpadów wchodzących w skład poszczególnych 
frakcji znajduje się w Rozdziale 3  pkt 3.6. 

 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram odbioru odpadów wraz z 
terminami wystawki do zatwierdzenia w dniu podpisania umowy.  
 
Harmonogram należy tak opracować by odbiór odpadów następował w dni robocze.  
Powinien odbywać się dla danej nieruchomości zawsze w analogiczny dzień miesiąca 
(np.  pierwszy poniedziałek miesiąca, drugi wtorek miesiąca itd.). Wykonawca winien 
tak konstruować harmonogram by odbierać odpady z danej miejscowości jednego dnia 
jeśli pozwolą na to warunki techniczne, topograficzne itp. Harmonogram musi zawierać 
także informację, do której godziny w dniu odbioru właściciele nieruchomości 
zamieszkałych mają wystawić pojemniki i worki do odbioru.  
Harmonogram wywozu odpadów  obejmuje co najmniej następujące dane: 

a) teren wywozu (miejscowość/ulica), 
b) proponowany dzień tygodnia (od poniedziałku do piątku) w godz. 800-2000. 
c) rodzaj odbieranych odpadów (z podziałem na frakcję zmieszaną oraz frakcję 

suchą), 
d) terminy wywozu odpadów komunalnych w ramach tzw. wystawki dwa razy w 

roku. 
 
Odpady należy odbierać w terminach określonych w harmonogramie. W przypadku 
szczególnych utrudnień wynikających z warunków atmosferycznych (deszcze, zawieje 
i  zamiecie  śnieżne, itp.) oraz przypadającym w dniu wolnym od pracy. Wykonawca 
odbierze odpady w następnym dniu nie będącym dniem ustawowo wolnym od pracy.   
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Rodzaje pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy 
Zakrzówek, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Zakrzówek: 

a) worki foliowe o pojemności 120 l,, 
b) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l,,  
c) pojemniki na odpady o pojemności od 120 l, 240 l, 3600 l, 
d) worki z folii LDPE 120 l na frakcje zbierane  selektywnie 
e) kontenery o pojemności od 5 do 7 m3 

 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów winna być zgodna z określonymi  
w odpowiednich przepisach prawa wymaganiami w zakresie standardu sanitarnego oraz 
ochrony środowiska.  
Odbiór ww. odpadów komunalnych następuje zgodnie z obowiązującym w czasie 
trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Zakrzówek.  
 
Określa się następujący sposób odbioru odpadów, w zależności od rodzaju 

zabudowy: 
 Zabudowa jednorodzinna: 
Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany 
pojemnikowo-workowy zbiórki odpadów komunalnych, w systemie „sprzed furtki”, tzn. 
że odbiór odpadów i transport odpadów następuję z pojemników ustawionych przy 
drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz drogach wewnętrznych 
stanowiących własność gminy Zakrzówek.  
Zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01) 
Zmieszane odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności 120 i 240 
litrów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (tzw. 
nieruchomości zamieszkałych). Wykonawca zapewni nieodpłatnie w/w pojemnik na 
odpady zmieszane oraz oznaczy go numerem porządkowym nieruchomości, z której 
odpady pochodzą. Wykonawca przedłoży projekt oznaczenia pojemników np.: naklejka z 
numerem lub inna forma. 
Częstotliwość  wywozu przez Wykonawcę  odpadów zmieszanych – raz w miesiącu, a w 
miesiącach od kwietnia do października raz na dwa tygodnie  w godzinach 7:00 do 20:00 
w dni robocze. 
Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym. 
Odpady komunalne zbierane selektywnie 
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej 
odbywać się będzie w plastikowych workach o kolorach określonych w Rozdziale 3.6. 
Worki te zapewnia nieodpłatnie Wykonawca i dostarczy je w miejsca wskazane przez 
Zamawiającego.  
Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zbieranych selektywnie – nie 
rzadziej niż 1 raz  w miesiącu w godzinach od 7:00 do 20:00 w dni robocze. 
Odpady zbierane w worki z oznaczeniem „BIO” będą odbierane z nie więcej jak 5%  
szacowanej liczby posesji raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października raz na 
dwa tygodnie. 
Odbiór odpadów wielkogabarytowych tzw. wystawka Wykonawca zorganizuje dwa razy 
do roku w terminie wiosennym i jesiennym. 
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Zamawiający zastrzega jednocześnie, iż zmiana częstotliwości odbioru może nastąpić 
w przypadku zmiany zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na  terenie 
gminy Zakrzówek. 
 

3.5 Ilość i charakterystyka pojemników na odpady zmieszane i worków 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 

a) charakterystyka pojemników: 
 materiał – tworzywo PE-HD (polietylen), 
 pojemność – 120l, 240l 
 każdy kolor z wyjątkiem koloru brązowego, który przeznaczony jest na odpady 

biodegradowalne, 
 nadruk  – kolor nadruku kontrastujący z kolorem pojemnika z nazwą Wykonawcy  

i napisem gmina Zakrzówek oraz numer posesji (Bystrzyca x lub Zakrzówek ul. x i  
nr  y). 

b) szacowane ilości pojemników: 
 pojemność 120l – 1 280 szt. 
 pojemność 240l – 545  szt.  

c) charakterystyka worków: 
 materiał – folia polietylenowa LDPE, 
 pojemność –120 l,  
 grubość  –  zapewniająca wytrzymałość, co najmniej 60 mikronów, 
 dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się następujące 

oznakowania kolorystyczne pojemników/worków: 
 zielony z widocznym napisem „SZKŁO” – do zbierania szkła i opakowań 

szklanych,  
 niebieski z widocznym napisem „PAPIER” – do zbierania papieru, tektury,  
 żółty z widocznym napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – do zbierania 

metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych ,  
 brązowy z widocznym napisem „BIO” - z przeznaczeniem na odpady 

biodegradowalne,  
d) szacowana ilość worków: 

 w liczbie wystarczającej do realizacji zamówienia – w pierwszym miesiącu należy 
dostarczyć do każdej nieruchomości minimum 3 worki na odpady „METALE I 
TWORZYWA SZTUCZNE”,  po 1 worku na „SZKŁO” i „PAPIER”. W kolejnych 
miesiącach Wykonawca będzie cyklicznie wyposażał w nowe, puste worki do frakcji 
suchej (w ilości odpowiadającej odebranym workom). Na wniosek mieszkańca 
będzie zostawiał dodatkowy worek. Worki na odpady „BIO” w ilości 100 sztuk będą 
dostarczone do siedziby Zamawiającego i uzupełniane na wniosek Zamawiającego. 
 

3.6 Klasyfikacja rodzajów odpadów komunalnych:  
 

Lp. Rodzaj odpadów komunalnych Kod odpadu 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  20 03 01 

2. Opakowania ze szkła (worek zielony) 15 01 07 
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Lp. Rodzaj odpadów komunalnych Kod odpadu 

3. Papier i tektura (worek niebieski) 20 01 01 

4. Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (worek żółty) 20 01 99 

5. Odpady wielkogabarytowe  20 03 07 

6. Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych  15 01 10* 

7. Materiały izolacyjne 17 06 04 

8. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 20 01 36 

9. Odpady ulegające biodegradacji  20 01 08 

10. Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach- popiół 20 01 99 

11. Zużyte opony  16 01 03 

12. Odpady budowlane i rozbiórkowe 17 01 07 

13. Farby, tusze, kleje 20 01 28 

14. Detergenty 20 01 30 

15. Tworzywa sztuczne 20 01 39 

 
 

3.7 Szacowana ilość odpadów komunalnych.  
 

Lp. Rodzaj odpadów komunalnych 

Przewidywana masa 
odpadów w okresie 
od  01.01.2021 r. do 
31.12.2021 r. w Mg 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  453,00 

2. Opakowania ze szkła (worek zielony) 75,00 

3. Papier i tektura (worek niebieski) 63,00 

4. 
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 
(worek żółty) 

63,00 

5. Odpady wielkogabarytowe  57,00 

6. 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych  

0,1 
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Lp. Rodzaj odpadów komunalnych 

Przewidywana masa 
odpadów w okresie 
od  01.01.2021 r. do 
31.12.2021 r. w Mg 

7. Materiały izolacyjne 1,00 

8. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 11,00 

9. Odpady ulegające biodegradacji  1,00 

10. 
Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach- 
popiół 

53,00 

11. Zużyte opony (samochody osobowe o DMC do 3,5 t) 9,00 

12. Odpady budowlane i rozbiórkowe 5,00 

13. Farby, tusze, kleje 0,1 

14. Detergenty 0,1 

15. Tworzywa sztuczne 1,00 

Razem: 792,30 

 
 
Przewidywana ilość wytworzonych odpadów komunalnych, którą trzeba będzie odebrać 
i  zagospodarować – (od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) – 792,30 Mg. Szacunek odnosi się 
łącznie do odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz odpadów 
przekazywanych do PSZOK. W związku z tym, iż określone wyżej ilości są wielkościami 
szacunkowymi mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu). 
 

3.8 Sprzęt techniczny Wykonawcy. 
Wykonawca winien dysponować sprzętem zapewniającym prawidłowe wykonanie 
zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 poz. 122).  
 

3.9 Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 
a) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom 
i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 

b) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane - nazwy albo 
imiona i  nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z 
nimi, zaangażowanych. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także 
przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 



 
 

10 

okresie zamierza powierzyć realizację usług. Wykonawca będzie zobowiązany 
zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

c) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, 
na  którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Pzp, w  celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym 
niż podwykonawca, na  którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na 
ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy. 

3.10 Zamawiający przy usłudze związanej z przedmiotem zamówienia określa wymóg 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę co najmniej 
następujących osób: kierowców oraz obsługi pojazdów odbierających zmieszane odpady 
komunalne, odpady zbierane selektywnie,  odpady odbierane w ramach tzw. wystawki 
oraz odpady z PSZOK-u. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu najpóźniej w dniu 
podpisania umowy wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Wykonawca 
zobowiązuje się, że w/w pracownicy będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).  

Wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić osoby, których dane osobowe 
ma  prawo przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów które ponadto wyrażą zgodę 
na  dostęp przez Zamawiającego do ich danych osobowych. Osoby, które takiej zgody nie 
wyrażają nie mogą brać udziału w realizacji zamówienia. 

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy  
o pracę, zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ (wzór umowy). 

Powyższe wymagania określają w szczególności: 

a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a 
ustawy Pzp, 

a) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu 
niespełnienia tych wymagań, 

3.11 Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji 
zamówienia. 

1. Wykonawca ma obowiązek nieodpłatnego wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów w 
niezbędne pojemniki oraz właścicieli nieruchomości w niezbędne worki i pojemniki do 
dnia 31 grudnia 2020 r. Na potwierdzenie dostarczenia pojemników Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu potwierdzenia od właścicieli nieruchomości opatrzone datą 
przekazania i podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela. W przypadku 
niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wskaże 



 
 

11 

on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. Za dowód 
mogą być uznane wskazania urządzeń kontrolujących czas i przebieg tras pojazdów 
takich jak tachograf czy GPS. Za przyczyny niezależne od Wykonawcy można będzie 
uznać w  szczególności co najmniej trzykrotne nie zastanie właściciela nieruchomości 
pod wskazanym adresem w odstępach co najmniej 3 dniowych  w godzinach 7.00 – 
20.00. Pojemnik na frakcje zmieszaną muszą być w dobrym stanie technicznym, a także 
spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny zgodności i wymagania PN 
oraz muszą być dostosowane do samochodów odbierających odpady komunalne. W 
trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie cyklicznie wyposażał w nowe, puste 
worki do frakcji suchej (w ilości odpowiadającej odebranym workom) właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej zgodnie z harmonogramem 
odbioru odpadów z poszczególnych nieruchomości, umożliwiając w sposób prawidłowy 
gromadzenie odpadów segregowanych przez właścicieli nieruchomości i sprawne 
funkcjonowanie systemu w gminie. Zamawiający dopuszcza czasowo możliwość 
zbierania zmieszanych odpadów w czarne worki, w przypadku gdy Wykonawca nie 
będzie w stanie wyposażyć wszystkie nieruchomości w pojemniki do 31 grudnia 2020 r., 
ale nie dłużej niż do końca lutego 2021 r. 

2. Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach 
odbierania poszczególnych rodzajów odpadów.  

3. Wykonawca zobowiązuje się również do utrzymania właściwego stanu higieniczno –
sanitarnego i porządkowego miejsc zbierania odpadów, w szczególności  poprzez odbiór 
wszystkich wystawionych odpadów, tym dostawionych na pojemnikach worków z 
odpadami komunalnymi zmieszanymi (właściciele nieruchomości mają możliwość 
dostawienia tego rodzaju worków w przypadku, gdy pojemność pojemnika w  danym 
okresie będzie niewystarczająca) oraz odpadów rozsypanych w miejscu zbierania 
odpadów, jak również przedstawienie Zamawiającemu informacji (jeden raz w miesiącu) 
dotyczących miejsc odbioru tego rodzaju worków (adres nieruchomości i ilość 
dostawionych worków), które to informacje zostaną wykorzystane na  potrzeby 
postępowań kontrolnych w zakresie zgodności zadeklarowanej z faktyczną ilością osób 
zamieszkujących daną nieruchomość, 

4. W przypadku zgłoszenia nieodebrania odpadów w terminie wskazanym  
w harmonogramie bądź innego przypadku niewykonania obowiązków wynikających  
z umowy, w szczególności niedostarczenia worków lub niezapewnienia właściwego 
stanu higieniczno-sanitarnego i  porządkowego miejsc zbierania odpadów, strony 
zgodnie ustalają, że przypadki te zostaną rozpatrzone w ramach postępowania 
reklamacyjnego. Wykonawca jest zobowiązany do  niezwłocznego rozpatrzenia 
reklamacji, nie później jednak, niż w ciągu 48 godzin od  otrzymania od Zamawiającego 
zawiadomienia faxem, telefonicznie lub drogą mailową. Informację o sposobie 
rozpatrzenia reklamacji należy niezwłocznie przekazać Zamawiającemu faxem na numer 
(81) 82 15 002 lub adres e-mail przedstawiciela Zamawiającego wskazanego do 
kontaktu, 

5. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru 
odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

6. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikowania poprawności prowadzonej segregacji. 
W  przypadku gdy właściciel nieruchomości, który zdeklarował się na gromadzenie 
odpadów w sposób selektywny a gromadzi odpady zmieszane lub prowadzi segregację 
niezgodnie z  obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Zakrzówek, Wykonawca informuje Zamawiającego w terminie 7 dni, że odpady są 
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zbierane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Zakrzówek, załączając odpowiednią dokumentację fotograficzną. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia wszystkich odebranych odpadów 
komunalnych na  legalizowanej wadze i przekazywania dokumentacji pomiarów 
Zamawiającemu w  okresach miesięcznych Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego 
prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie  z przepisami ustawy o 
odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach i przekazywania 
kopii dokumentacji Zamawiającemu. 

8. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów poprodukcyjnych 
powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 
 

3.12 Obowiązki Wykonawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej 
z działalnością objętą zamówieniem. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowej dokumentacji w wersji 
papierowej i elektronicznej, związanej z działalnością objętą zamówieniem, i 
przekazywanie jej Zamawiającemu w systemie miesięcznym, w terminie do 10-tego dnia 
miesiąca  następującego po miesiącu objętym sprawozdaniem, tj.: 
a) przekazanie Kart Przekazania Odpadów oraz ewidencji odpadów odebranych w 

danym miesiącu i przekazanych do instalacji do przetwarzania odpadów oraz innych 
dokumentów potwierdzających ilość odebranych odpadów komunalnych oraz tras 
przejazdu, 

b) przekazanie Kart Przekazania Odpadów i ewidencji odpadów z PSZOK-u. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu półrocznych 

sprawozdań, zgodnych z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku  w gminach (Dz.U.2020 r. poz.  1439). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad poufności co do informacji 
pozyskanych w związku z realizacją Umowy, w szczególności do przestrzegania 
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym należytego zabezpieczenia  
i ochrony tych danych. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych  
w żaden inny sposób lub w innym celu niż wykonywania umowy, w szczególności 
zakazuje się wykorzystywania danych w  celach reklamowych lub marketingowych.  
 

3.13 Obowiązki Wykonawcy w zakresie transportu odpadów komunalnych. 
1. Wykonawca obowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w sposób 

zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do: 
a) zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas 

dokonywania odbioru,  
b) uprzątnięcia i odbierania odpadów z miejsc ich gromadzenia, w tym także tych 

odpadów, które nie zostały umieszczone w pojemnikach. 
2. Wykonawcę obowiązuje: 

a) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi 
odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, 

b) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu;  
w przypadku wysypania się odpadów Wykonawca obowiązany jest do 
natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, 
plam itd.), 

c) zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarnego (mycie i dezynfekcja) pojazdów 
używanych do realizacji zamówienia. 
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d) nie dopuszcza się zbierania - dopełniania pojazdów odpadami z terenu innej gminy.  
3. Wykonawca winien dysponować sprzętem umożliwiającym odbiór odpadów 

komunalnych  z nieruchomości położonych przy drogach nie spełniających parametrów 
dróg publicznych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli, czy przed rozpoczęciem 
zbiórki odpadów z terenu gminy Zakrzówek środek transportu przeznaczony do odbioru 
odpadów komunalnych jest pusty.   

5. W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub 
odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 

6. Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
od  wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy 
Zakrzówek. Usługa obejmuje również odbiór odpadów komunalnych z punktów 
trudnodostępnych i w warunkach trudnodostępnych (szczególnie zimą i w okresie 
wzmożonych opadów deszczu  i śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, 
które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji. 
 

3.14 Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr  1 do SIWZ. 
Przedmiot zamówienia nie jest  dzielony na części. 

 
UWAGA: 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie będzie 
realizowany przedmiot zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą 
być konieczne do  przygotowania oferty i podpisania umowy. 

 
 

3.15 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
3.16 Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego 

zadania: 
 

90 50 00 00-2 Usługi związane z odpadami, 
90 51 10 00-2 Usługi wywozu odpadów, 
90 51 20 00-9 Usługi transportu odpadów, 
90 51 31 00-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 
90 53 30 00-2 Usługi gospodarki odpadami. 

 
 

3.17 Jeżeli przy opisie przedmiotu zamówienia zapisy SIWZ wskazywałyby w 
odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę – zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 
ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały 
lub urządzenia wskazane w SIWZ pochodzące od konkretnych producentów określają 
minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały 
lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane 
przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych 
producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod 
pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie 
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wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 
katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami 
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w 
stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami 
producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, 
wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy 
opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o 
parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie 
parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o 
wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga 
złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub 
urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji 
projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może 
stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub 
urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 
 

3.18 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, 
jednakże Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia, tj. Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych. 
 

13.19.1 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub nazw 
podwykonawców, w sytuacji gdy wykonawca powołuje się na ich zasoby w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 5 ustawy Pzp. 

13.19.2 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby w6ykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowani7u, wykonawca jest 
zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

  
3.19 Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

wszystkich osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem 
usług objętych zakresem zamówienia tj.: kierowców oraz obsługę pojazdów 
odbierających zmieszane odpady komunalne, odpady zbierane selektywnie, 
odpady odbierane w ramach tzw. wystawki oraz odpady z PSZOK-u, jeżeli 
wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów 
kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest 
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób 
wykonujących wskazane wyżej czynności.  

1. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
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wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest  
w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
2. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę przez wykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3.19 czynności, przed 
przystąpieniem do wykonywania usług, Wykonawca składa wykaz osób 
oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem. Oświadczenie 
Wykonawcy powinno zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 
tych osób, imion i nazwisk tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.  

3. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3.19 nie wymaga aneksu 
do umowy (wykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych 
do wykonywania zamówienia do wiadomości zamawiającego).   

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 
zamówienia w celu zweryfikowania czy osoby wykonujące czynności przy realizacji 
zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie o którym mowa w 
ust. 3.19. Osoby oddelegowane przez wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko 
podczas kontroli przeprowadzanej przez zamawiającego. W razie odmowy podania 
danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace Zamawiający wzywa 
Wykonawcę do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu 
wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa wykonawcę do złożenia pisemnego 
oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska 
podczas kontroli zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez 
zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o prace osób wskazanych 
w wykazie. Zamawiający może żądać przedłożenia wskazanych poniżej dowodów: 

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz  
z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami 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 
„RODO”), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
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2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie 
przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów  
o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami 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 „RODO”). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

6. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne z tytułu: 
1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 3.19 osób nie 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 5000,00 zł 
za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana 
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli zamawiający podczas 
kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę); 

2) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 3.19 osób 
niewskazanych w wykazie o którym mowa w ust. 3.19 –  
w wysokości 5000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może 
być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli 
zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana 
w wykazie o którym mowa w ust. 3.19) – dotyczy to także osób 
zatrudnionych przez podwykonawców; 

3) odmowy podania danych umożliwiających identyfikację wykonujących 
czynności wskazane w ust. 3.19 – w wysokości 1000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec 
ten samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez 
wykonawcę w drodze oświadczenia o którym mowa  w ust. 3.19).  

 
 

4. Termin wykonania zamówienia    
4.1 Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  

 
5. Warunki udziału w postępowaniu: 

 
5.1 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia 

muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie 
precyzuje wymagań w zakresie tego warunku, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie precyzuje wymagań  
w zakresie tego warunku, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie precyzuje wymagań  
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w zakresie tego warunku, 
 

6. Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. 
 

6.1 Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu  
w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 
ustawy Pzp. 

6.2 Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp. 

6.3 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
6.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 

pkt 16 – 20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej  przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, 
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania 
pierwszego nie stosuje się wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu. 

6.5 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podst. Pkt 6.4 SIWZ. 

6.6 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania (art. 24 
ust. 12 ustawy). 

6.7 Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 7 SIWZ. 
 

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 
Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenia potwierdzające brak podstaw 
do wykluczenia z udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik 
Nr 3 do SIWZ. 

 
 
7.1 Dokumenty dotyczące grup kapitałowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy): 
7.1.1 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), 
samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty 
w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – 
wg załącznika Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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7.1.2 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 7.1.1, 
lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
8. Informacje o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz adres poczty 
elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego. 

8.1  W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe ((t.j. Dz.U  
z 2020 r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 344). 
Z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych innych 
ustaw lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej formy dla 
danego dokumentu, wykonawca musi zastosować tą formę. Jeżeli zamawiający 
lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

 
8.2 Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
 
8.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać  

do zamawiającego: 
-  za pomocą faksu na nr 81 821 50 02 
-  drogą elektroniczną na e-mail: gmina@zakrzowek.pl 
- pisemnie na adres: Gmina Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek 

8.4  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane  
przez  wykonawcę  powinny być  podpisane przez osobę upoważnioną  
do występowania w imieniu wykonawcy  albo przez osobę umocowaną  przez 
osobę uprawnioną, w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez 
osobę  umocowaną przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje powinny być podpisane przez pełnomocnika. 

8.5  Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ niezwłocznie, jednak 
nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, 
że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składnia ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w 
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którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

8.6  Osobą upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  
 Beata Pudło   – w zakresie przedmiotu zamówienia, e-mail: gmina@zakrzowek.pl 
 Tomasz Mazur  – w sprawie procedury przetargowej, e-mail: gmina@zakrzowek.pl 

w godzinach pracy:  od 7.30 do 15.30 (poniedziałek-piątek) 
8.7  Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie  

o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia, a także wszystkie 
inne niezbędne dokumenty: http://ugzakrzowek.bip.lubelskie.pl/index.php?id=313.      

 
9. Wymagania dotyczące wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

 
 

10.  Termin związania ofertą  
10. 1 Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą przez  30 dni od upływu terminu 

składania ofert.  
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 o 60 dni. 

 
11. Opis sposobu przygotowania ofert. 

11.1 Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty 
składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane 
wraz  z tłumaczeniem na język   polski. 

11.2  Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w SIWZ oraz 
dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 

11.3  Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 
11.4  Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być 

zaadresowana na adres wskazany w Rozdziale 1 SIWZ. 
UWAGA: 
11.5  Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty oraz 

oświadczenia:  
11.5.1 Oświadczenia i dokumenty wymagane w rozdziale 7.1 i 20 SIWZ. 
11.5.2 Formularz ofertowy (wg załącznika nr 2) – w przypadku składania oferty 

przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz 
dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 

11.5.3 Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie 
z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również 
wspólników spółki cywilnej). 

11.5.4 Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, 
gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której 
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umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać  
z dokumentów załączonych do oferty. 

11.5.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny 
być podpisane przez pełnomocnika.  

11.6   Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 11.5.3 i 11.5.4 powinno być 
przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze 
czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. 
Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r.poz.1192).  

11.7  Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone 
podpisem/parafą  osoby  upoważnionej. 

11.8  Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie 
spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów 
zgodnie z kolejnością podaną  w specyfikacji oraz ponumerowanie 
wszystkich stron oferty. 

11.9 W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca  powinien 
w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one 
udostępnione oraz wykazywać, że zastrzeżone informacje stanowiące 
tajemnice przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone  
w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone  
i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 
informacje podane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofercie. 

11.10  Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić  
w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Na opakowaniu należy 
umieścić następujące oznaczenia:  

11.10.1 nazwa (firmy), adres, numer telefonu i faksu wykonawcy,  
11.10.2 Gmina Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek 
11.10.3 OFERTA – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy 
Zakrzówek.”. 

11.10.4 znak sprawy: ZP.271.13.2020 
11.10.5 Nie otwierać przed dniem 10 listopada 2020 r. do godz. 09.15. 

 
11.11 Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały 

wykonawcę (w tym konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed 
upływem terminu składania ofert w sytuacji, gdy na skutek braku 
oznaczenia koperty zostanie ona rozpieczętowana i pracownicy 
zamawiającego zapoznają się z jej treścią nie wiedząc o tym, że jest to 
ofert złożona w postępowaniu przetargowym).  

11.12 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić 
zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia 
o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być 
doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed 
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upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 
opakowane  tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać 
odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. 

 
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

12.1 Oferty sporządzone zgodnie z zapisami Rozdziału 11 należy składać w siedzibie 
zamawiającego: Gmina Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek, 
Sekretariat (pokój nr 7). 

12.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty , które wpłyną do Zamawiającego  
do dnia 10 listopada 2020 r. do godz.  09.00 na adres wskazany w pkt 12.1. 
Decydujące znaczenie  dla oceny zachowania  powyższego terminu  ma data 
i godzina wpływu  oferty na adres wskazany w pkt 12.1, a nie data jej wysłania 
przesyłką pocztową lub  kurierską .  

12.3 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Gmina Zakrzówek,  
ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek, pokój nr 1, dnia 10 listopada 2020  
r.  o godz.  09.15. 

 
13. Opis sposobu obliczania ceny 

13.1 Wykonawca poda Cenę oferty w Formularzu ofertowym sporządzonym wg 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.  

13.2 Wykonawca w formularzu ofertowym poda ceny jednostkowe brutto za odbiór i 
zagospodarowanie poszczególnych rodzajów odpadów, które nie będą podlegać 
zmianie w okresie świadczenia usługi oraz cenę za całość zamówienia, która będzie 
miała charakter szacunkowy. 

13.3 Ceny jednostkowe oraz cena ofertowa muszą być wyrażone w złotych polskich 
(PLN) z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku. 

13.4 Cena brutto świadczenia usługi musi uwzględniać wszystkie koszty  i obciążenia  
związane z wykonaniem zamówienia w sposób opisany  
w przedmiocie zamówienia.  

13.5 Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
13.6 Wykonawca jest zobowiązany przedstawić cenę za całość zamówienia, która 

powinna stanowić sumę iloczynów cen jednostkowych i przewidywanej ilości 
odpadów, określone w tabeli kosztów Formularza Oferty. 

13.7 Przy kalkulacji swojej ceny Wykonawca zobowiązany jest do wzięcia pod uwagę 
wszystkich wymagań SIWZ odnoszących się do realizacji zamówienia,  
a w szczególności postanowień szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz 
projektu umowy. 

13.5  Obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku zarówno przy kwotach netto jak i brutto) przy czym 
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla 
się do 1 grosza). 

13.6 Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe 
w treści oferty z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty -  niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia  tych kryteriów  oraz sposobu oceny ofert. 

Oferty będą oceniane odrębnie w zakresie każdego zadania wg podan6ych niżej 
kryteriów: 

14.1 Kryteriami oceny ofert są: 

1. Oferowana cena – 60% 

W powyższym kryterium oceniana będzie oferowana cena brutto za zagospodarowanie 
poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych (RO). Wykonawcy będą oceniani 
według następującego wzoru :  

  C Min Cena minimalna spośród zaoferowanych ofert 

RO=  ----------------------------------------------------------------      x Waga kryterium   x 0,6 pkt 

  C WN Cena zaproponowana przez Wykonawcę 

 

PC = RO(1) + RO(2) + RO(3) + RO(4) + RO(5) + RO(6) + RO(7) + RO(8) + RO(9) + RO(10) + 
RO(11) + RO(12) + RO(13) + RO(14) + RO(15) 

gdzie: PC  – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto 

Lp. Rodzaj odpadów komunalnych (RO) Waga kryterium 

1.  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  57,18 

2. Opakowania ze szkła (worek zielony) 9,47 

3. Papier i tektura (worek niebieski) 7,95 

4. Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (worek żółty) 7,95 

5. Odpady wielkogabarytowe  7,19 

6. Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych  0,01 

7. Materiały izolacyjne 0,13 

8. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 1,39 

9. Odpady ulegające biodegradacji  0,13 

10. Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach- popiół 6,69 

11. Zużyte opony (samochody osobowe o DMC do 3,5 t) 1,13 

12. Odpady budowlane i rozbiórkowe 0,63 
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Lp. Rodzaj odpadów komunalnych (RO) Waga kryterium 

13. Farby, tusze, kleje 0,01 

14. Detergenty 0,01 

15. Tworzywa sztuczne 0,13 

   

  2. Termin płatności faktury – 40% 

 

W powyższym kryterium oceniany będzie wydłużony termin płatności faktury. Oferty 
będą oceniane według następującego wzoru:  

PG = ilość punktów za wydłużenie terminu płatności faktury 
 

Termin płatności faktury Liczba pkt 

Płatność faktury w terminie do 7 dni od daty 
dostarczenia Zamawiającemu faktury 

39 pkt 

Płatność faktury w terminie do 14 dni od daty 
dostarczenia Zamawiającemu faktury 

40 pkt 

 

Oferty z terminem płatności faktur krótszym niż 7 dni od daty dostarczenia 
Zamawiającemu faktury zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania terminu 
płatności faktury, zamawiający przyjmie termin płatności do 7 dni od daty 
dostarczenia Zamawiającemu faktury.  

 
14.2 Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów 

przyznanych w poszczególnych kryteriach. 
PO = PC + PG  
Gdzie  
PO – suma punktów przyznanych danej ofercie 
PC – ilość punktów w kryterium Cena 

          PG = ilość punktów w kryterium Termin płatności faktury 
 
14.3  Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 
     
 

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

    15.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem 
umowy: 

15.1.2 wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
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15.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą , w terminie 
wyznaczonym przez  Zamawiającego. Osoby podpisujące umowę powinny 
posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich umocowanie do podpisania 
umowy o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do 
oferty. 

 
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
16.1  Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej 

podanej w ofercie należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej 
z następujących postaci: 

-  pieniądzu; 
-  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo kredytowej; z tym, że zobowiązanie kasy jest 
zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

-  gwarancjach bankowych; 
-  gwarancjach ubezpieczeniowych 
-  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 (t.j. Dz. U. 2016 poz. 
1359 z późn.zm.) 

 16.2   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przelewem należy 
wpłacać na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Gmina 
Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek w Banku Spółdzielczym 
Ziemi Kraśnickiej Oddział w Zakrzówku.  

16.3   W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
przelewem, za termin jego wniesienia przyjmuje się datę uznania na rachunku 
Zamawiającego. 

16.4   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia 
bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, 
gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego 
przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie 
akceptowana pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych 
oraz zawieraną umową, a w szczególności: 
16.4.1  100% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie 

zawierało określony datą termin odpowiedzialności wykonawcy 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, nie krótszy 
niż termin obejmujący okres przewidziany umową i okres 30 dni po jej 
zakończeniu. 

16.5 W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, 
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot,  
o którym mowa w art. 6b  ust. 5  pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.  
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dokument  
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zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie zamawiającego, przed podpisaniem 
umowy. 

16.6 Z dokumentu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, winno wynikać 
jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego 
zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji 
klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 

 
17. 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                       

Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej 
umowy, na  podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, polegających na: 

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: 
a) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją prawną, finansową, zdolnościami płatniczymi, 
warunkami organizacyjnymi i technicznymi, przestojami lub opóźnieniami (np. 
przedłużająca się procedura Pzp) lub okolicznościami, które nie były możliwe do 
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 

b) Wystąpienia w trakcie realizacji niniejszej umowy siły wyższej w postaci 
w  szczególności: powodzi, huraganu, śnieżyc lub podobnych zjawisk 
atmosferycznych, a także innych zjawisk obiektywnie niedających się 
przewidzieć w dniu zawarcia umowy uniemożliwiających utrzymanie terminów 
realizacji zamówienia, 

2) w zakresie wynagrodzenia: 
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą 

w trakcie trwania Umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku 
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, określonej w § 5 ust. 1 Umowy; 

b) w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość 
wynikającą z tych zmian; 

c) w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych 
zmian. 

d) W przypadkach, o których mowa w art. 135 ustawy z dnia 04.10.2018 r.  
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215). 

3) Zmianie ilości (zmniejszenie lub zwiększenie) odpadów objętych umową, które zostały 
podane szacunkowo. Przy założeniu ze cena jednostkowa wywozu 1 Mg odpadów 
komunalnych pozostaje niezmienna,  

1) Zmianie w wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku gdy szacowana 
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ilość odpadów okaże się większa lub mniejsza od podanej, 
2) Zmianie terminów określonych w Harmonogramie, w przypadku gdy ich 

przestrzeganie uniemożliwia wykonanie umowy. 
1. Dopuszcza się zmiany na skutek zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy. 
 

3) Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksu. 

 
18. Pozostałe informacje. 

18.1  Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 
18.2 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
18.3 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt 6 ustawy. 
18.4 Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
18.5 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
18.6 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
18.7          Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu.  
18.7 Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia 

zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań 
dotyczących zatrudniania na umowę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych 
wymagań zawarte zostały w pkt. 3.20 SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym 
integralną część SIWZ (załącznik Nr 1). 

18.8  Zamawiający wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
części zamówienia, tj.: Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych. 

 
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 
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. 

19.2  Odwołanie. 
19.2.1 Odwołanie przysługuje wobec czynności : 

19.2.1.1  określenia warunków udziału w postępowaniu 
19.2.1.2  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie 

zamówienia; 
19.2.1.3 odrzucenia oferty odwołującego; 
19.2.1.4 opisu przedmiotu zamówienia; 
19.2.1.5  wyboru najkorzystniejszej oferty 

19.2.2 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  

19.2.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa  Izby w formie pisemnej w postaci papierowej 
albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym 
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
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19.2.4 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 w inny sposób. 

19.2.5 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. 

19.2.6 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.2.4 i 19.2.5 wnosi 
się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu   
należytej staranności można  było powziąć  wiadomość o  okolicznościach 
stanowiących  podstawę jego wniesienia  

19.3 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 19.2.  

19.4  Skarga do sądu. 
19.4.1 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego  
19.4.2 Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego 
19.4.3  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 (t.j. Dz. U. 
2020, poz. 1041) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

19.4.4  Skarga powinna czynić  zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, 
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, 
a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia  w całości lub 
w części. 

19.4.5  W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można  
rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

 
20. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO . 

 
1. 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  Gmina Zakrzówek,  

ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek, tel./fax 81 821 50 02, e-mail: 
gmina@zakrzowek.pl,  reprezentowana przez Wójta Gminy; 

 Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Zakrzówek jest Pani Elżbieta Krawiecka, 
tel./fax 81 821 50 02, e-mail: gmina@zakrzowek.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 
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„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy 
Zakrzówek.” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 
ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 
1986 z późn.zm.); 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 
cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

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

**; 
− 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.  

 Udostępnione dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 

_____________________ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 
ochrony danych osobowych. 

** 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 
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ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 

2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w 
postępowaniu wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny 
przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe 
dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek 
informacyjny wynikający z art. 13, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której 
dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 

3. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający 
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i 
których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z 
włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

4.    W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz 
ochrony prawne uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 
przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu Wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, wg wzoru określonego  
w załączniku nr 5 do SIWZ. 

 
 

21. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
Załącznik Nr 1 – Wzór umowy. 
Załącznik Nr 2 – Wzór formularza ofertowego.  
Załącznik Nr 3  – Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania. 
Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy 
kapitałowej. 
Załącznik nr 5 –  Wzór oświadczenia w zakresie RODO.  
Załącznik nr 6 - Mapa Gminy Zakrzówek   
Załącznik nr 7 – Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzówek   
Załącznik nr 8 – Wzór umowy powierzenia danych osobowych   
 
 


