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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
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PRZETARG  NIEOGRANICZONY 

 
przeprowadzony  zgodnie z   ustawą  Prawo z zamówień publicznych                                               

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 
 

 
 
 
„Zagospodarowanie  odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Nowogród 
Bobrzański  w  2020 roku.” 

 
 
 
 

Zatwierdzam: 
 /-/  Ryszard Napierała Prezes Zarządu 

 
 

 
 
 
Nowogród Bobrzański, dn. 02.01.2020 r. 
 
 
Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
 
1) Biuletyn Zamówień Publicznych nr 500139-N-2020 z dnia 2.01.2020 r. 
2) Strona internetowa Zamawiającego - www.zgkimnb.pl 
3) Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
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ROZDZIAŁ  I  SIWZ – INFORMACJE WSTĘPNE 

 
2. Informacje o Zamawiającym 

 
Zamawiającym jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Nowogrodzie  

Bobrzańskim    Sp.  z o.o.     

Adres: ul. Dąbrowskiego 10 

66-010  Nowogród Bobrzański   

 Województwo lubuskie  

 Telefon: 68 3276 550,  Fax: 68 3276 467 

 Adres strony internetowej: www.zgkimnb.pl 
 Adres poczty elektronicznej: mgzgkim@wp.pl    

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie  Bobrzańskim  Sp.  z o.o.     
wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446093,                                    
NIP: 929-00-09-421, REGON: 081102973, 
 

3. Tryb udzielenia zamówienia  
 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art.11 ust. 8 
ustawy Pzp. 

2. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych            
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  z późn. zm.), zwana dalej ustawą „ P. z. p.” wraz z aktami 
wykonawczymi do tejże ustawy. 

3. W sprawach nieuregulowanych ustawą P. z. p. zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

4. Zamawiający zastrzega, na podstawie art. 24aa ust. 1 P. z .p.  że najpierw dokona oceny 
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa 
powyżej uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega 
wykluczeniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 
ofert. 

 
4. Podstawowe zasady uczestnictwa w postępowaniu 

 
1) Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile 
spełniają warunki określone w P. z. p. oraz w SIWZ. 

2) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
4) Oferta musi obejmować realizację całości przedmiotu zamówienia. Niedozwolone jest 

złożenie oferty obejmującej część zamówienia. 
5)  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej w rozumieniu art. 

2 pkt 7 P. z. p.  

http://www.zgkimnb.pl/
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6) Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 
67 ust. 1 pkt 6 P.z.p.,  

7) Zamawiający informuje, że w związku z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p, przewiduje 
możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w formie pisemnej, w przypadku 
wystąpienia okoliczności przewidzianych w załączniku nr 7 – Wzór umowy. 

8) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
oferty najkorzystniejszej.  

9) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
10)  Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 2 P. z. p. postępowanie prowadzone 

jest w języku polskim. 
11)   Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. Pod pojęciem kluczowe części zamówienia należy 
rozumieć zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
w instalacji komunalnej prowadzonej przez Wykonawcę, wskazanej w ofercie. 
Ewentualna zmiana instalacji komunalnej w której nastąpi zagospodarowanie 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w tym również zmiana 
tymczasowa, może nastąpić na warunkach określonych w SIWZ. 
 

5. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 
 

1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywać się za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocz-
towe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem 
posłańca, faksu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, 
z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

     Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane: 
     za pośrednictwem operatora pocztowego oraz osobiście za pośrednictwem posłańca na-

leży kierować / przekazywać na: adres zamawiającego: 
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o.                     

ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański 
    za pomocą faksu należy kierować na nr faksu:68 3276467 

    Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu. 

     przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) należy kierować                 
na adres poczty elektronicznej zamawiającego: mgzgkim@wp.pl 

     Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych przy użyciu środków ko-
munikacji elektronicznej. 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami 
jest: imię i nazwisko 

 
 Katarzyna Sokulska 

 Izabela Szymczak 

tel. 68 3276 550 
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fax. 68 3276 467 

w  godz. Od  7:00 a 15:00 
e-mail: mgzgkim@wp.pl 

2)  Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną jest: stanowisko sekretariat, tel. 683276550, fax. 683276467 w  godz.   od  
7:00 a 15:00 

 
6. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później 
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2). 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego  terminu składania ofert lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. 

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 
mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnie-
nie treści specyfikacji bez rozpoznania. 

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim               
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujaw-
niania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.zgkimnb.pl . 

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemno-
ści postępowania. 

 6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców. 
 
7 . Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym 

zmiany terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.zgkimnb.pl 
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 

również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa                     
i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały                 
nowemu terminowi. 

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści                      
ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wpro-
wadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenie o zmianie                     
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ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocze-
śnie  termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli 
spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenia                            
o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający           
zamieści informację o zmianach na stronie internetowej: www.zgkimnb.pl 

 
 

ROZDZIAŁ II  SIWZ -  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie przyjęcia i zagospodarowania  

odpadów wyszczególnionych  poniżej,  zgodnie  z obowiązującymi przepisami ustawy o 
odpadach z dnia ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j Dz. U.  z 2018 r., poz. 992 
z późn. zm.)  oraz innymi przepisami prawa, w tym w  zakresie ochrony środowiska. 

2. Kody CPV określające przedmiot zamówienia  

2.1. Kod określający główny przedmiot zamówienia: 90.50.00.00-2-usługi związane          
z odpadami.  

2.2. Kody uzupełniające:  

90.51.00.00-5-usuwanie i obróbka odpadów  

90.51.40.00-3-usługi recyklingu odpadów  

90.53.30.00-2-usługi gospodarki odpadami  

3. Zagospodarowanie odpadów polega na przetworzeniu odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 
pkt. 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 701      
z późn. zm.).  

4. Ilekroć Zamawiający posługuje się kodami odpadów, należy przez to rozumieć kody zawarte 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania następujących frakcji odpadów 
komunalnych: 

 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod  
kodem   20 03 01, 

 odpady ulegające biodegradacji , tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 02 01, 

 wielkogabarytowe tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 07; 

 odzież tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 10; 

 inne odpady nie ulegające biodegradacji tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 
02 03; 

 skratki tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 19 08 01; 

 tworzywo sztuczne- styropian tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 17 02 03; 

 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego i materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 17 01 07; 
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 odpady betonu oraz gruz betonowy  z rozbiórek i remontów tj. odpady 
sklasyfikowane pod kodem 17 01 01; 

 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu i inne niż wymienione  w 17 
09 01, 17 09 02 i 17 09 03 tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 17 09 04; 

 zawartość piaskowników tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 19 08 02; 

 zużyte opony do średnicy 120 cm. tj. odpady sklasyfikowane pod kodem – 16 01 
03; 

 opakowania z tworzyw sztucznych tj. odpady skalsyfikowane pod kodem 15 01 02; 

 papier i tektura, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 01; 

 opakowania z tworzyw sztucznych – zanieczyszczone tj. odpady sklasyfikowane 
pod kodem 15 01 02; 

 

 

Maksymalna ilość odpadów komunalnych do zagospodarowania w okres 2020 r.  wynosi: 25 
93 (na podstawie ostatnich 12 miesięcy ). 

 2 100 Mg   - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,  

      60 Mg       - odpady ulegające biodegradacji ,  

   100 Mg      - wielkogabarytowe; 

   110 Mg    - odzież; 

     20 Mg      -inne odpady nie ulegające biodegradacji; 

     15 Mg    -skratki; 

     15 Mg     - tworzywo sztuczne- styropian; 

      8 Mg     - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego                             
i materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia; 

    10 Mg   - odpady betonu oraz gruz betonowy  z rozbiórek                            
i remontów; 

    10 Mg   - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu                
i inne niż  wymienione  w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03; 

     5 Mg     -  zawartość piaskowników; 

   10 Mg   - zużyte opony do średnicy 120 cm; 

  120 115 Mg  - opakowania z tworzyw sztucznych; 

   10 Mg   - papier i tektura; 

 5 Mg  - opakowania z tworzyw sztucznych - zanieczyszczone; 

 

  OGÓŁEM: 2 593 Mg 
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6.  Odpady komunalne w celu ich zagospodarowania będą przekazywane sukcesywnie                         
w ilościach zależnych od ilości odpadów wytworzonych na terenie gminy Nowogród 
Bobrzański i odebranych przez Zamawiającego z terenu gminy Nowogród Bobrzański, do 
instalacji komunalnej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie lub stacji przeładunkowej, 
jeżeli Wykonawca zapewnia, w zaoferowanej cenie ofertowej za zagospodarowanie 
danego rodzaju odpadów, Zamawiającemu możliwość przekazania odpadów do stacji 
przeładunkowej. Wymogi dotyczące przekazywania odpadów do instalacji komunalnej 
stosuje się odpowiednio do przekazywania odpadów do stacji przeładunkowej. 

7.     Odpady podlegające obowiązkowi zagospodarowania w instalacji komunalnej mogą zostać 
zagospodarowane wyłącznie w instalacji komunalnej. Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne muszą zostać zagospodarowanie w instalacji komunalnej prowadzonej 
przez Wykonawcę, wskazanej w ofercie, za wyjątkiem sytuacji dla, których w sposób 
wyraźny przewidziano wyłączenie tego obowiązku. 

 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił realizację zamówienia w zakresie 
zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przy użyciu 
instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia, 
wskazanej na liście, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach zmienionej 
ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. Lista 
jest dostępna na: http://bip.lubuskie.pl/228/3268/Lista_Instalacji_Komunalnych/  

9.   Jeżeli instalacja komunalna prowadzona przez Wykonawcę i wskazana w ofercie nie będzie   
przyjmować  odpadów, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjęcie odpadów w innej 
instalacji komunalnej, na swój koszt i własnym staraniem, jak również pokryć koszt 
wygenerowany przez konieczność transportu odpadów komunalnych do wyznaczonej 
przez Wykonawcę instalacji, w wysokości różnicy kosztu transportu odpadów 
komunalnych do instalacji wskazanej w ofercie a kosztu transportu odpadów do wskazanej 
przez Wykonawcę instalacji komunalnej, za wyjątkiem sytuacji w której Wykonawca 
samodzielnie zapewni transport odpadów komunalnych przywiezionych do instalacji 
komunalnej wskazanej w ofercie, do innej instalacji komunalnej lub umożliwi przekazanie 
odpadów do stacji przeładunkowej wskazanej w ofercie.  

10. Jeżeli inna instalacja, niż instalacja komunalna wskazana przez Wykonawcę w ofercie, nie 
będzie przyjmować odpadów, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjęcie odpadów 
w innej (alternatywnej) instalacji, na swój koszt i własnym staraniem, jak również pokryć 
koszt wygenerowany przez konieczność transportu odpadów komunalnych do 
wyznaczonej przez  Wykonawcę instalacji, w wysokości różnicy kosztu transportu 
odpadów komunalnych do instalacji wskazanej w ofercie a kosztu transportu odpadów do 
wskazanej przez Wykonawcę instalacji zza wyjątkiem sytuacji w której Wykonawca 
samodzielnie zapewni transport odpadów komunalnych przywiezionych do instalacji 
wskazanej w ofercie, do innej (alternatywnej) instalacji lub umożliwi przekazanie odpadów 
do stacji przeładunkowej wskazanej w ofercie.  

11. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, który będzie dostarczał odpady objęte niniejszym 
zamówieniem do wskazanej przez Wykonawcę instalacji w celu ich zagospodarowania, jak 
również Zamawiającego, o każdej sytuacji uniemożliwiającej przekazanie odpadów do 
instalacji wskazanej w ofercie, przy jednoczesnym wskazaniu instalacji w której 
Wykonawca zapewnił przyjęcie odpadów. Powiadomienie nie może nastąpić później niż w 
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ciągu 24 godzin od powzięcia informacji o zaistnieniu stanu niemożliwości przekazania 
odpadów do wskazanej w ofercie instalacji.  

12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany instalacji do zagospodarowania odpadów 
wskazanej przez Wykonawcę w ofercie, jeżeli zmiana taka będzie konieczna ze względu na 
obiektywnie zaistniałe okoliczności, np. awaria instalacji pod warunkiem akceptacji nowej 
instalacji przez Zamawiającego i na warunkach z nim uzgodnionych. Przekazanie odpadów 
do nowej instalacji nie może powodować zwiększenia kosztów dla Zamawiającego, w tym 
również wynikających z konieczności transportu odpadów do innej instalacji niż wskazana 
w ofercie, chyba że Wykonawca pokryje te koszty.  

13. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić przyjęcie odpadów kwitem 
wagowym z legalizowanej wagi znajdującej się na terenie instalacji zagospodarowania 
odpadów oraz potwierdzić wagę przyjętego odpadu w KPO lub KPOK na bieżąco.Kwit 
wagowy powinien zawierać między innymi datę, godzinę wjazdu i wyjazdu pojazdu, nr 
rejestracyjny pojazdu, rodzaj dostarczonych odpadów, nazwę podmiotu dostarczającego 
odpady, wagę brutto, wagę netto, nr kwitu wagowego.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpadów w dni robocze od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7:00-18:00. 

 15. Zgodnie z art. 29 ust. 3a  P.z.p. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy             
o pracę, przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkie  osoby wykonujące przedmiot 
zamówienia, poza osobami pełniącymi funkcje kierownicze.  

        Zatrudnione na umowę o pracę muszą być wszystkie osoby, które będą w ramach 
wykonywania zamówienia realizowały przyjęcie odpadów,  w sposób wskazany w art. 22§1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666). 

16. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na warunkach określonych umową, 
której wzór stanowi załącznik nr 7 –  Wzór umowy. 

 
ROZDZIAŁ III  SIWZ -  OKRES  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA 

 
  
Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do  31.12.2020 r. 

 
 

ROZDZIAŁ  IV SIWZ -  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

 
1) nie podlegają wykluczeniu; 

            2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w Rozdziale V SIWZ. 
 
      2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu w zakresie: 
 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności              
zawodowej, o ile wynika o z odrębnych przepisów; 
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a)  posiadający zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie go-
spodarki odpadami komunalnymi będącymi przedmiotem zamówienia,  

b)  posiadający wpis do rejestru podmiotów prowadzących produkty, produkty w opako-
waniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), o ile obowiązek 
taki wynika z przepisów wskazanej ustawy lub przepisów odrębnych.  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
 

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych),  
 

3) zdolności technicznej lub zawodowej,   
 

a) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, co najmniej 2 usługi obejmującą/obejmujące zagospodarowanie odpadów 
komunalnych o łącznej masie co najmniej 2000 Mg przez okres co najmniej 12 mie-
sięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej                 
wymienionych usług łącznie w jednym zamówieniu lub oddzielnie w kilku odrębnych 
zamówieniach.  

 
ROZDZIAŁ V SIWZ  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH                             

W POSTĘPOWANIU 

 

W związku z zastosowaniem w prowadzonym postepowaniu art. 24 aa ust. 1 tzw. procedury 
odwróconej Zamawiający podzielił postępowanie na dwa etapy. 

I - W ETAPIE I  wraz z ofertą ( wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1                    
do SIWZ)  – Wykonawca składa: 

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  w zakresie wskazanym przez  
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu   i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Informacje zawarte  w oświadczeniu stanowią  potwierdzenie,   że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu - Załącznik nr 2 do SIWZ oraz ze spełnia warunki udziału w postępowaniu - 
Załącznik nr 3  do SIWZ. 

2.Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika 
prawo do reprezentowania Wykonawcy jeśli uprawnienie to nie wynika     z ogólnodostępnych 
dokumentów rejestrowych lub z przepisów prawa a także  w przypadku składania oferty przez 
podmioty wspólnie ubiegające się   o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna). 

 

2. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej Za-
mawiającego  www.zgkimnb.pl  informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie: 

http://www.zgkimnb.pl/
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c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawar-
tych w ofertach; 

 

 

 

3. WAŻNE!!!!! 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia                            
na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć          
na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty 
w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie                              
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 

WAŻNE!!!!! Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP stanowiące załącznik nr 
6  do SIWZ składa się w odniesieniu do podmiotów, które złożyły oferty w danym   
postępowaniu. W związku z powyższym Wykonawca przed złożeniem oświadczenia 
powinien zapoznać się z informacją z otwarcia ofert publikowaną przez 
Zamawiającego na stronie internetowej. 

W przypadku ofert wspólnych oświadczenie składa każdy z Wykonawców   składają-
cych ofertę wspólną. 
 
Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej musi   
zostać złożone w oryginale. 
Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o przynależności / braku przynależności  do 
grupy kapitałowej wraz z ofertą będą zobowiązani do ponownego złożenia w/w 
oświadczenia. 
 

 

II - W ETAPIE II – Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie 
Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni przedkłada niżej wymienione, aktualne na 
dzień składania dokumenty. 

4.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału   w postepowaniu 
zamawiający żąda następujących dokumentów: 

a) 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; 
wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
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upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu,  

4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,  

5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego 
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 
sprawie spłat tych należności, 

 6. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.). 32.7. 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;  

 
 
5. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przekazać:  
1. dokument potwierdzający posiadane zezwolenia właściwego organu na prowadzenie 

działalności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi będącymi przedmiotem 
zamówienia,  

2. dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa               
w wart. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 
z późn. zm.), o ile obowiązek taki wynika z przepisów wskazanej ustawy lub przepisów 
odrębnych,  

3. dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                                      
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 400 000 zł 
(słownie: czterysta  tysięcy złotych), Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może 
złożyć dokumentów dot. sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez 
zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w  Instrukcje dla Wykonawców 12 
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku 
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udziału w postępowaniu.  
4. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech 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, czy usługi zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a 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 wykonanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór wykazu stanowi 
załącznik nr 5 do SIWZ.  

5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją                  
o podstawie do dysponowania osobami wskazanymi do wykonywania niniejszego 
zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej  

         SIWZ. 

7.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:  

1. w Rozdziale V pkt 4a  SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w 
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 1 P.z.p., wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

2. w Rozdziale V pkt 4.2 i 4.3. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  

8.  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 w Rozdziale V pkt 4a i Rozdział V pkt 4.2. i 4.3. SIWZ 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. 
Terminy określone wRozdziale V pkt 4a i Rozdziału V pkt 4.2 i 4.3.  

10.  oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
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kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samek grupy kapitałowej wykonawca 
może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 
powiazania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu – załącznik nr 4 ; 

 
 

ROZDZIAŁ VI SIWZ – OFERTA WSPÓLNA 
 

1 . Oferta Wykonawcy wspólnie ubiegającego  się o udzielenie zamówienia  (np. konsorcjum / 
spółka cywilna) musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i musi 
ona spełniać następujące warunki: 

 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) 
muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postepowaniu     o udzie-
lenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz  zawarcia 
umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Oferta winna być podpisana przez ustano-
wionego pełnomocnika.       

2)  Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych 
przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć                     
je do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczo-
nej kopii. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  z pełnomocnikiem 
(liderem). 

4) Wypełniając formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), jak również inne dokumenty                
powołujące się na ‘Wykonawcę” w miejscu  np. „nawa i adres Wykonawcy” należy wpisać 
dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówie-
nia. 

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowie-
dzialność za wykonanie umowy. 

6) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona                  
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawia-
jący zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wyko-
nawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została za-
warta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

 
ROZDZIAŁ VII SIWZ – WADIUM 

 
1.   Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium 

w kwocie: 25 000 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).  
2. Wadium może zostać wniesione w następujących formach:  

 1) w pieniądzu,  
 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-    

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
 3) w gwarancjach bankowych,  
 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,  
 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 310 z późn. zm.). 
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3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: 
Bank Spółdzielczy Żagań Oddział Nowogród Bobrzański, 86-96570007-0020-0205-9109-
0001. 

       Wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za skutecznie wniesione w przypadku uzna-
nia jej wpływu na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

4. W przypadku wnoszenia wadium w jednej z form wymienionych w pkt 2.2- 2.5 SIWZ, do 
oferty należy dołączyć oryginalny dokument gwarancji/poręczenia, którego beneficjen-
tem musi być Zamawiający. 

 5.. Poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 
ust. 4a oraz art. 46 ust. 1, 2, 3 P.z.p., oraz muszą gwarantować wypłatę należności w 
sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium 
takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania 
ofert. 

 
 

 
ROZDZIAŁ VIII SIWZ – PRZYGOTOWANIE OFERTY 

 
1. Przygotowanie oferty: 
1)  Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w Rozdziale V SIWZ. 
2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem                   

czytelnym. 
3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 

podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie            
z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez za-
mawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych                 
dokumentach. 

8) Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, uży-
cie korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. 

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający                    
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

10) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa              
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przy-
padku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsię-
biorstwa,  a także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie 
tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujaw-
niał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika                 
z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
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ROZDZIAŁ IX  SIWZ – CENA OFERTY 

 
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty 

ceny jednostkowej za zagospodarowanie 1 Mg, następujących rodzajów odpadów:  
 

 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod  
kodem   20 03 01, 

 odpady ulegające biodegradacji , tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 02 01, 

 wielkogabarytowe tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 07; 

 odzież tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 10; 

 inne odpady nie ulegające biodegradacji tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 
02 03; 

 skratki tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 19 08 01; 

 tworzywo sztuczne- styropian tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 17 02 03; 

 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego i materiałów ceramicznych                        
i elementów wyposażenia tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 17 01 07; 

 odpady betonu oraz gruz betonowy  z rozbiórek i remontów tj. odpady 
sklasyfikowane pod kodem 17 01 01; 

 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu i inne nie wymienione  w 17 
09 01, 17 09 02 i 17 09 03 tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 17 09 04; 

 zawartość piaskowników tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 19 08 02; 

 zużyte opony  do średnicy 120 cm tj. odpady sklasyfikowane pod kodem – 16 01 
03; 

 opakowania z tworzyw sztucznych tj. odpady skalsyfikowane pod kodem 15 01 02; 

 papier i tektura, tj. odpady skalsyfikowane pod kodem 20 01 01; 

 opakowania z tworzyw sztucznych –zanieczyszczone tj. odpady sklasyfikowane pod 
kodem 15 01 02; 

 
2. W podanej cenie zagospodarowania odpadów należy uwzględnić wszystkie czynniki ce-

notwórcze, składające się koszt realizacji zamówienia jakie obowiązany będzie ponieść 
Wykonawca. W szczególności:  
2.1.  jeżeli Wykonawca oferuje realizację zamówienia przy wykorzystaniu stacji przeła-

dunkowej obowiązany jest w cenie za zagospodarowanie odpowiednich rodzajów 
odpadów, uwzględnić koszt ponoszony w związku z transportem odpadów z stacji 
przeładunkowej do właściwej instalacji, który w całości obciąża Wykonawcę. Realiza-
cja zamówienia z wykorzystaniem stacji przeładunkowej, nie może skutkować pono-
szeniem kosztu transportu odpadów z stacji przeładunkowej do właściwej instalacji 
przez Zamawiającego. 
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3. W ofercie należy podać cenę jednostkową netto, stawkę VAT oraz cenę jednostkową brutto. 
Oferowana cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, nie-
zbędne do  wykonania przedmiotu zamówienia. Cena powinna być podana za pomocą cyfr 
i słownie w złotych polskich oraz ogólną wartość netto i brutto całości przedmiotu zamó-
wienia oraz stawkę i wartość VAT. 

4. Poszczególne składki, całkowita wartość powinny być wyrażone w złotych polskich z do-
kładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia         
1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1810) oraz zgodnie z art. 2 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. 1994 r. nr 84 poz. 386 z późn. 
zm.).  

5. Wykonawca powinien zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) wykazane kwoty zao-
krąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 
0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza. 

6.  Wskazana  w ofercie wartość brutto stanowić będą podstawę oceny ofert.  
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty 

polski.  
8. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowa-

dził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania ta-
kiego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 
 
 

ROZDZIAŁ X  SIWZ – ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY 

 
1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

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

2. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie 
lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na 
„Zagospodarowanie  odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy 
Nowogród Bobrzański w roku  2020 roku”.  Nie otwierać przed upływem terminu 
otwarcia ofert. 

 

3. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, 
treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób 
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.  

4. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, 
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza                      
w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na 
„Zagospodarowanie  odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy 
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Nowogród Bobrzański w roku 2020 roku”.  Nie otwierać przed upływem terminu 
otwarcia ofert. 

5. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis 
wykonawcy. 

 
 
 

ROZDZIAŁ XII  SIWZ – ZWIĄZANIE OFERTĄ 

 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert, 
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na prze-
dłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

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

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuże-
niem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wa-
dium na przedłużony okres związania ofertą. 

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najko-
rzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie              
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
ROZDZIAŁ XIII  SIWZ – SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

 
1. Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie                     

poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nie-
przejrzysta, zamknięta koperta). 

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na 
adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem                   
wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:             
„OFERTA-„Zagospodarowanie  odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy                   
Nowogród Bobrzański w 2020 roku”  
 nie otwierać przed 10 stycznia  2020  r. godz. 10.00" 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego                  
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

4. Oferty należy składać do dnia:  10.01.2020 r. 14.01.2020 r. do godz. 09.30 

     w siedzibie zamawiającego: 
     Zakład  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., 

ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański    Pokój – sekretariat (I piętro) 

5. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie 
zwrócone Wykonawcom. 

 
6. Oferty zostaną otwarte w dniu :  10.01.2020 r., 14.01.2020 r. o godz. 10.00 
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w siedzibie zamawiającego: Zakład  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                                      
w Nowogrodzie Bobrzańskim  Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański- 
pokój – Gabinet Prezesa Spółki; 

Otwarcie ofert jest jawne. 

7.W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje zgodne z art. 86 ust. 4 ustawy. 

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej: 
www.zgkimnb.pl   informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

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

4) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki                 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,              
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

5) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty                       
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w 
ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu. 

6) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w 
stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie 
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 

7) 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. 

 

ROZDZIAŁ  XIV  SIWZ -  KRYTERIA OCENY OFERT   

1.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty  będzie się kierował   poniższymi  kryteriami: 
a) Cena ofertowa – 60% 
b) Koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do instalacji (odległość 

Zamawiającego od instalacji) - 40% 
            
           przy zastosowaniu 100 punktowej skali ocen. 
 

2. Przez koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do instalacji rozumie się 
odległość mierzoną drogami publicznymi (nie drogami wewnętrznymi i polnymi itp. )  
dla pojazdów o masie całkowitej 10 t i więcej,  od siedziby Zamawiającego tj.                             
ul. Dąbrowskiego 10,  66-010 Nowogród Bobrzański do siedziby-adresu instalacji.  
Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie więcej niż jedną Regionalna Instalację 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych, do wzoru użyta będzie średnia arytmetyczna 
odległości wszystkich Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
wskazanych w ofercie. 

 

http://www.zgkimnb.pl/
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3. Oferty oceniane będą punktowo, według następujących wzorów: 

3.1. Kryterium cenowe: 
    
Cena brutto ofert najtańszej (najniższej) 
---------------------------------------------------   x 100  pkt x 60%     
Cena brutto oferty badanej 
   
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc                 
po przecinku. 
 Najwyższą ilość punktów tj. 60  otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych                 
w ofertach na wykonanie zamówienia objętego niniejszym zamówieniem  ceny             
w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o powyższy  wzór. 
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania to 60 punktów, 
 
3.2. Kryterium kosztów eksploatacji ( liczba punktów z kryterium koszty 
eksploatacji): 

 40 punktów otrzyma Wykonawca, który posiada instalację oddalona nie 
dalej niż 40 km od siedziby Zamawiającego; 

 30 punktów otrzyma Wykonawca, który posiada instalację oddalona powyżej  
40 km do 50 km  od siedziby Zamawiającego; 

 20 punktów otrzyma Wykonawca, który posiada instalację oddalona powyżej  
50 km do 60 km od siedziby Zamawiającego; 

 10 punktów otrzyma Wykonawca, który posiada instalację oddalona powyżej  
60 km do 70 km od siedziby Zamawiającego; 

 0 punktów otrzyma Wykonawca, który posiada instalację oddalona powyżej  
70 km od siedziby Zamawiającego; 
 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie będzie podlegać odrzuceniu              
i uzyska największą  ilość punktów po zsumowaniu ilości punktów w kryterium cena 
ofertowa i kryterium kosztu eksploatacji zamówienia związanym z dojazdem do                   
instalacji. 

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub więcej 
ofert uzyskały taką samą ilość punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera 
ofertę z niższą ceną. 

 
 
 

ROZDZIAŁ XV SIWZ –  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

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

czeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: 
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału  w postępowaniu lub nie wyka-

zał braku podstaw wykluczenia; 
2)wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano  za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z 
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późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.  z 2016 
r. poz. 176), 

b)o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy    z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny, 

c)skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.   o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce koman-
dytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, 
o którym mowa w pkt 2;  

4)wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję admi-
nistracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia spo-
łeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie   w sprawie spłaty tych należności; 

5)wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przed-
stawić wymaganych dokumentów; 

6)wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje               
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmo-
wane przez zamawiającego w postępowaniu    o udzielenie zamówienia; 

7)wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę  w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

8)wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy   o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego po-
stępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane   
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu   o udzielenie zamówienia, co zamawia-
jący jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10)wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowie-
dzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1212, 1844 i 1855 oraz    z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11)wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne; 

12)wykonawców, którzy należąc do tej samej 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), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
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postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do za-
kłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

2.Zgodnie z art. 24 ust. 5 Pzp  z postępowania o udzielenie zamówienia  wyklucza się również 
Wykonawcę: 

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 pra-
womocnym 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);  

3. Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt  13 i 14 oraz pkt 16-20 
lub na podstawie ust.  5 może zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. przedstawić dowody na 
to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szcze-
gólności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie   pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wy-
czerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podję-
cie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidło-
wemu postępowaniu Wykonawcy. Przedstawione przez Wykonawcę dowody podlegać 
będą ocenie Zamawiającego pod względem wagi i szczególnych okoliczności czynu wyko-
nawcy. 

4. Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez wykonawcę środki                                   
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, o której mowa w pkt. 4 powyżej, nie              
dotyczy wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawo-
mocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął okre-
ślony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć                    
Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
    1)   jest niezgodną z ustawą. 
    2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                                    

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. 
  3)   jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  o zwalczaniu   

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

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

zamówienia. 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. 
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7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na                        
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
9) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie 

terminu związania ofertą; 
10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu 

dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu 
oświadczenia oraz dokumenty. 

 
    

ROZDZIAŁ  XVI  SIWZ -  ZAWARCIE UMOWY 

1. Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą zamawiający uzgodni termin             
i miejsce podpisania umowy. Trzykrotne, nieusprawiedliwione przez Wykonawcę, niestawienie 
się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy, uznaje się za uchylanie od zawarcia 
umowy.  
2.Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany najpóź-
niej w dniu podpisania umowy do przekazania Zamawiającemu:  
2.1. listy osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym oraz przekazywania i odbioru 
dokumentów związanych z realizacją umowy,  
2.2. dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
2.3. pełnomocnictwa osoby reprezentującej wykonawcę przy podpisywaniu umowy - o ile nie 
będzie ono wynikać z pełnomocnictwa załączonego do oferty,  
2.4. oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem umowy regulującej współ-
pracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - w przypadku, gdy wybrano 
ofertę złożoną przez takich Wykonawców,  
2.5.Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie 
żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy   
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

ROZDZIAŁ  XVII  SIWZ -  ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wy-
sokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z 
umowy.  
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wyko-
nania umowy.  
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
formach, przewidzianych w art. 148 ust. 1 P.z.p.  
4. Zamawiający wymaga, aby w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną (np. 
konsorcja, spółki cywilne) dokument zabezpieczenia, składany był wspólnie, tzn. w dokumen-
cie zabezpieczenia muszą być wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie występujący o udzie-
lenie zamówienia publicznego.  
5.  Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach,                                            
o których mowa w art. 148 ust. 2 P. z. p.  
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6.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy zamawiającego, określony w SIWZ na potrzeby wnoszenia wadium.  
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zali-
czenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  
8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocen-
towanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy wykonawcy. 
9.  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wy-
konania umowy przez cały okres jej obowiązywania. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu 
jest wnoszone na cały okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zabezpieczenia wno-
szonego w formie innej niż w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia ważno-
ści lub wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku prze-
dłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesie-
nia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychcza-
sowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający dokona 
zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotych-
czasowego zabezpieczenia.  
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 151 P. z. p.  
 
 

ROZDZIAŁ XVIII SIWZ-   ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WYBORU 
OFERTY 

1.Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie    w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu     i w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu- Załącznik nr 3 do SIWZ oraz spełnia 
warunki udziału  w postępowaniu - Załącznik nr 4 do SIWZ. 

2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się   o zamówienie. Oświadczenie te musi 
potwierdzać spełnianie warunków udziału   w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu - Załącznik nr 4 do SIWZ oraz brak podstaw wykluczenia - Załącznik nr 3; 

3.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, 
jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy 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). 

4.Zgodnie z art. 24aa ust.1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 2 
Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na 
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dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu, okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1. 

5.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

6.Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić 
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 
rzecz którego dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 
zakresie. 

7.Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane 
są w oryginale. 

8.Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w  SIWZ, składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

9.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą.  

10.Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

11.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., 
innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

13.Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w  SIWZ, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału    postępowaniu, spełnianie przez 
oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw 
wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich 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. 

14.Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

15.Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 
zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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16.Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 
rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

17.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania                            
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu,  a 
jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania,   że złożone uprzednio oświadczenia lub 
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

18.Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń z art. 25a środkiem komunikacji 
elektronicznej. 

 
ROZDZIAŁ XIX SIWZ - Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 
2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze najkorzyst-

niejszej oferty, podając w szczególności: 
1) imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem 
wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona              
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania 
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 

2) informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia 
ofert, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, informację o braku równoważ-
ności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności. 

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne 
i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej zamawiającego – 
www.zgkimnb.pl , Informacja zamieszczona na stronie internetowej zawierać będzie informa-
cje o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1) 
4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawia-
domi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o unieważnieniu postępo-
wania zamieszczona również zostanie na stronie internetowej zamawiającego – 
www.zgkimnb.pl 

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający                            
na wniosek    wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczę-
ciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub 
obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał 
się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród                       
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pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna               
z przesłanek unieważnienia postępowania. 

 
ROZDZIAŁ XVI SIWZ -  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO ZAWIERA: 
 
Wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ 

 
ROZDZIAŁ  XX  SIWZ  - POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 
 
1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysłu-

gują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu 
niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki 
ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji upraw-
nionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamó-
wień Publicznych. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 
4) opisu przedmiotu zamówienia 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
4. W przypadku: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowa-
niu  o udzielenie zamówienia, lub 

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może                      
w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiają-
cego.   W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy 
czynność albo dokona  czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicz-
nej, lub 

2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1), 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
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w Biuletynie  Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej zamawiającego – www.zgkimnb.pl . 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 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. 

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia                    
o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

      1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia                                   
o udzieleniu    zamówienia. 

      2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie               
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elek-
tronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymaga-
nia dla tego rodzaju podpisu. 

11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu                              
do   wniesienia  odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.  Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub 
drogą elektroniczną. 

12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym 
powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postano-
wień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin 
składania ofert. 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu                  
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia. 

15. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

16. Kopię odwołania zamawiający: 
1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia, 
2) zamieści również na stronie internetowej – www.zgkimnb.pl , jeżeli odwołanie dotyczy 
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyska-
niu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

18. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwo-
ławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego ko-
pię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

19. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli                         
nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 

20. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania od-
woławczego przysługuje skarga do Sądu. 
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21. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 
zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 

 
ROZDZIAŁ  XXI  - KLAUZULA INFORMACUJNA Z ART. 13 RODO   - ZWIĄZANA  Z POSTĘPOWA-

NIEM  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  /nazwa i adres oraz dane kontaktowe 
zamawiającego/; Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bo-
brzańskim Sp.  z o.o. ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański, tel. 683276550, 

 inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp.  z o.o. ul. Dąbrowskiego 10, 
66-010 Nowogród Bobrzański, jest Pani Anna Reszel ul. Nad Obrą, 15, 66-440                          
Skwierzyna, e-mail: odtj.reszel@gmail  tel. +48  509 936 160; 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO                  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 

 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; „Zagospodarowanie  odpadów 
komunalnych pochodzących z terenu Gminy Nowogród Bobrzański w 2020 roku ”.   

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostęp-
niona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), 
dalej „ustawa Pzp”;   

 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 trwa-
nia umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana doty-
czących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym                        
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepo-
dania 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 dotyczą-

cych; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarza-

nia 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: 

mailto:odtj.reszel@gmail
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− 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 osobo-

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

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

 
ROZDZIAŁ XXII SIWZ 
 
1.Zamawiający żąda, by Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, a także każdy jego pod-

wykonawca, zatrudniał na podstawie umów o pracę wszystkie osoby wykonujące odbiór odpa-

dów, poza osobami pełniącymi funkcje kierownicze. 

2. Zatrudnione na umowę o pracę muszą być wszystkie osoby, które będą w ramach wykony-

wania zamówienia realizowały odbiór odpadów  w sposób wskazany w art. 22§1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późń zm.), w szczególności 

pracownicy sortowni. 

 
ROZDZIAŁ XXIII SIWZ -  ZAŁĄCZNIKI 
 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty  
Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego                 
w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu; 
Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego                
w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
potwierdzającego, że wykonawca  spełnia warunki udziału   w postępowaniu, 
Załącznik nr 4  do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, 
Załącznik nr 5 – wykaz usług 
Załącznik nr 6 – wykaz osób 
Załącznik nr 7– wzór umowy 
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