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Rozdział 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1.Nazwa oraz adres Zamawiającego:  

Gmina Modliborzyce 

Siedziba: Urząd Miejski w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23- 310 Modliborzyce 

NIP 862-157-63-44, Regon 830 409 608 

nr telefonu  15 87 15 079, nr faksu 15 87 17 102 

Godziny urzędowania Urzędu Miejskiego:  

poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 7.30 – 15.10, wtorek 7.30 - 16.50 z wyłączeniem 

dni ustawowo wolnych od pracy. 

Adres poczty elektronicznej: gminamodliborzyce@wp.pl 

Strona internetowa Zamawiającego: www.modliborzyce.pl 

Miejsce publikacji ogłoszeń i informacji:   www.modliborzyce.pl    

1.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielanie 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 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie. 

1.3.Wartość zamówienia jest większa od kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w odniesieniu do dostaw i usług. 

1.4. Użyte w niniejszej SIWZ (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie: 

 „ustawa Pzp”- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1843); 

 „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami, 

 „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 

2  niniejszej SIWZ, 

 „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy  

niniejsza SIWZ, 

 „Zamawiający” – Gmina Modliborzyce 

 „Wykonawca” - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła 

ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia; 

mailto:gminamodliborzyce@wp.pl
http://www.modliborzyce.pl/
http://www.modliborzyce.pl/
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 „JEDZ” – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia sporządzony zgodnie z 

wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym 

Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz 

art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. 

 „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

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

danych osobowych iw 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), 

 „ePUAP” – elektroniczna platforma usług Administracji Publicznej oferująca w 

szczególności dostęp do formularzy umożliwiających komunikację Wykonawcy z 

Zamawiającym.  

 „miniPortal” – narzędzie umożliwiające komunikację elektroniczną między 

Zamawiającym i Wykonawcami, w szczególności elektroniczne składanie ofert oraz 

oświadczeń, w tym JEDZ, w zgodzie z wymogami określonymi przez dyrektywy UE 

dostępne na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl. Wykonawca jest zobowiązany do 

zapoznanie się z instrukcją korzystania z mini portalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

InstrukcjaUżytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf) i postępowania zgodnie z jej 

postanowieniami z uwzględnieniem zapisów niniejszej SIWZ. 

 „kwalifikowany podpis elektroniczny” – podpis elektroniczny składany                                 

z wykorzystaniem certyfikatu wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi 

zaufania w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.). 

1.5. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z 

jej wymaganiami. 

 

Rozdział 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbieraniu  

i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 

terenie Gminy Modliborzyce oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), który znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Modliborzyce 

przy ul. Piłsudskiego 4A, do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów określonej dla 

centralno – zachodniego regionu gospodarowania odpadami w Planie gospodarki odpadami dla 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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województwa lubelskiego. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, odpadów elektrycznych i 

elektronicznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon należy 

zaplanować w miesiącu w grudniu 2020 r. oraz w  październiku w roku 2021. Odpady 

wielkogabarytowe będzie należało odebrać z punktu wskazanego przez zamawiającego. 

Odpady do tego punktu mieszkańcy dostarczają we własnym zakresie. Odbiór odpadów 

komunalnych będzie realizowany od dnia 01.12.2020 r. do 31.12.2021 r. Usługa obejmuje 

również zaopatrzenie nieruchomości w worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. 

2.2. W skład Gminy wchodzi 26 miejscowości: Antolin, Bilsko, Brzeziny, Ciechocin, Dąbie, 

Felinów, Gwizdów, Kalenne, Kolonia Zamek, Lute, Majdan, Michałówka, Modliborzyce, 

Pasieka, Słupie, Stojeszyn Pierwszy, Stojeszyn Drugi, Stojeszyn Kolonia, Świnki, Węgliska, 

Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie, Wolica Pierwsza, Wolica Druga, Wolica 

Kolonia, Zarajec. Powierzchnia Gminy Modliborzyce wynosi 153,15 km
2
. 

2.3.  Odpady komunalne gromadzone będą z podziałem na frakcję: zmieszane odpady 

komunalne; odpady ulegające biodegradacji; papier i tektura oraz odpady opakowaniowe                

z papieru i tektury; szkło bezbarwne i kolorowe oraz odpady opakowaniowe ze szkła; metale 

oraz odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe z tworzyw 

sztucznych oraz odpady wielomateriałowe. Szczegółowa klasyfikacja rodzajów odpadów 

wchodzących w skład poszczególnych frakcji znajduje się w pkt 2.18.  

2.4.  Poszczególne frakcje odpadów winny być gromadzone w pojemnikach oraz workach  

w odpowiednich kolorach: 

1) niebieskim – oznaczone napisem PAPIER, przeznaczone na odpady z papieru i tektury 

oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury, 

2) zielonym – oznaczone napisem SZKŁO, przeznaczone na odpady ze szkła bezbarwnego  

i kolorowego oraz odpady opakowaniowe ze szkła, 

3) żółtym – oznaczone napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, przeznaczone na 

odpady z metali oraz odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne i odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

4) brązowym – oznaczone napisem BIO, przeznaczone na odpady ulegające biodegradacji, 

ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

5) czarnym lub zielonym lub metalowym – z przeznaczeniem na niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne. 
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2.5.  Worki do gromadzenia odpadów selektywnie zebranych zapewni Wykonawca i dostarczy 

je do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Szczegółowe dane dotyczące ilości 

gospodarstw w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, ilość miejsc do gromadzenia 

odpadów (altanki), ilość worków do selektywnej zbiórki odpadów przedstawiono w pkt 2.16. i 

2.17.  

2.6.  Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: 

 2.6.1. dla zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających 

biodegradacji (w okresie od kwietnia do października): 

a) na terenie miejskim:  

- w zabudowie wielorodzinnej (budynki wielolokalowe) – 1 raz  w tygodniu, nie 

rzadziej  niż raz na tydzień,  

- w zabudowie jednorodzinnej  – co najmniej 2 razy w miesiącu, nie rzadziej niż raz 

na dwa tygodnie,  

 b) na terenie wiejskim – co najmniej 2 razy w miesiącu, nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie, 

2.6.2.   dla selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, tj.: papieru, szkła, metali i 

tworzyw sztucznych (w okresie od kwietnia do października):  

a) na terenie miejskim – 1 raz w miesiącu, 

 b) na terenie wiejskim – 1 raz w miesiącu,  

2.6.3.   dla zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji 

oraz pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, tj.: papieru, 

szkła, metali i tworzyw sztucznych (w okresie od listopada do marca): 

  a) na terenie miejskim – 1 raz w miesiącu, 

  b) na terenie wiejskim – 1 raz w miesiącu. 

Odpady ulegające biodegradacji na terenie wiejskim będą kompostowane przez 

właścicieli nieruchomości w przydomowych kompostownikach. Nie należy 

uwzględnić ich odbioru w harmonogramie. 

2.7.  Szczegółowe dane dotyczące terminu odbioru w poszczególnych miejscowościach zostaną 

zawarte w harmonogramie, który Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia w dniu podpisania 

umowy Zamawiającemu.  
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2.8.  Zamawiający jednocześnie zastrzega, iż w przypadku zmiany zapisów Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Modliborzyce może nastąpić zmiana 

częstotliwości odbioru odpadów.  

2.9.   Wykonawca zobowiązany jest również do odbioru odpadów zgromadzonych w PSZOK, 

który będzie działał na terenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Modliborzyce przy ul. 

Piłsudskiego 4A, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Planem Gospodarki Odpadami 

dla województwa lubelskiego, z częstotliwością co najmniej 1 raz na 2 miesiące. Termin 

odbioru należy określić w harmonogramie. 

2.10. Na terenie Gminy Modliborzyce znajdują się następujące rodzaje pojemników do 

zbierania odpadów komunalnych:  

 

1) pojemniki o pojemności 60 litrów, 110 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów, 6500 

litrów i 7000 litrów. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie pojemników  

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, (obowiązek zaopatrzenia 

nieruchomości w pojemnik spoczywa na właścicielu posesji). 

2) worki o pojemności 120 litrów (worki zapewnia Wykonawca). 

2.11. Zmieszane odpady komunalne, odpady zbierane selektywnie, odpady pochodzące                   

z PSZOK winny być przekazywane w sposób nie pozwalający na zmieszanie poszczególnych 

frakcji do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego. 

2.12. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów winna być zgodna z określonymi  

w odpowiednich przepisach prawa, wymaganiami w zakresie standardu sanitarnego oraz 

ochrony środowiska. 

2.13. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów winna być w sposób szczegółowy 

dokumentowana. Informacje na temat wymagań w zakresie dokumentacji związanej  

z działalnością objętą zamówieniem zawarte są w pkt 2.24.  

2.14. Określa się następujący sposób odbioru odpadów, w zależności od rodzaju 

zabudowy: 

2.14.1.  na terenie zabudowy wielorodzinnej (budynki wielolokalowe) obowiązywać 

będzie system pojemnikowy (kontenerowy) zbiórki odpadów komunalnych, z altan i miejsc 

ustawienia pojemników.  

a) Zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01), odpady ulegające biodegradacji 
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Zmieszane odpady komunalne i bioodpady zbierane będą do pojemników ustawionych  

w dotychczas przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe i miejsca ustawienia 

pojemników). Właściciel nieruchomości zapewni w/w pojemniki i kontenery. Częstotliwość 

wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych i bioodpadów: w okresie od listopada do 

marca - 1 raz w miesiącu, w okresie od kwietnia do października – 1 raz w tygodniu na 

terenie miejskim i terenie wiejskim, w godzinach od 7:00 do 22:00 w dniach od 

poniedziałku do piątku. 

b) Odpady komunalne zbierane selektywnie 

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej odbywać 

się będzie do specjalistycznych pojemników typu dzwon. Pojemniki te zapewniają 

właściciele lub zarządcy nieruchomości (ustawione w altankach lub miejscach do tego 

przeznaczonych). Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zbieranych 

selektywnie – 1 raz w miesiącu, w godzinach od 7:00 do 22:00 w dniach od poniedziałku do 

piątku. 

2.14.2. na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie zbiórka odpadów 

komunalnych w systemie mieszanym pojemnikowo – workowym. 

a) Zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01), odpady ulegające biodegradacji 

Zmieszane odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności 60 litrów, 110 

litrów, 120 litrów lub 240 litrów z nieruchomości zamieszkanych. Właściciel nieruchomości 

zapewni w/w pojemniki na odpady zmieszane i oznaczy go numerem nieruchomości, z 

której odpady pochodzą. Bioodpady odbierane będą w workach o kolorze brązowym, które 

zapewnia każdorazowo Wykonawca w ilości odpowiadającej liczbie wystawionych worków 

z odpadami. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych i 

bioodpadów: w okresie od listopada do marca na terenie miejskim i wiejskim – 1 raz w 

miesiącu, w okresie od kwietnia do października – 1 raz na 2 tygodnie na terenie miejskim i 

na terenie wiejskim, w godzinach od 7:00 do 22:00 w dniach od poniedziałku do piątku. 

b) Odpady komunalne zbierane selektywnie 

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie 

odbywać się w systemie pojemnikowo – workowym. Poszczególne rodzaje odpadów 

poddawane segregacji winny być gromadzone w pojemnikach lub/i workach w kolorze 
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niebieskim, zielonym i żółtym. Worki w odpowiednich kolorach zapewnia każdorazowo 

Wykonawca w ilości odpowiadającej liczbie wystawionych worków z odpadami. Częstotliwość 

wywozu przez Wykonawcę odpadów selektywnie zbieranych – 1 raz  w miesiącu, w godzinach 

od 7:00 do 22:00 w dniach od poniedziałku do piątku.  

2.15. Charakterystyka pojemników i worków przeznaczonych do zbiórki odpadów 

komunalnych: 

1) Charakterystyka worków: 

a) kolor: niebieski na papier; zielony na szkło; żółty na metale i tworzywa sztuczne, 

brązowy na odpady ulegające biodegradacji, 

b) materiał – folia polietylenowa LDPE lub HDPE, 

c) grubość – zapewniająca wytrzymałość, co najmniej 40 mikronów, 

d) pojemność – 120 dm
3
, 

e) nadruk – jednostronny, kolor nadruku kontrastujący z kolorem worka z nazwą 

Wykonawcy i napisem Gmina Modliborzyce oraz informacją co powinno być zbierane 

do poszczególnego koloru worka. 

2) Charakterystyka pojemników występujących na terenie gminy: 

- materiał – tworzywo PE-HD (polietylen), blacha stalowa, 

- pojemność 60 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 6500 l,  7000 l, 

- kolor – czarny, zielony, metalowy. 

2.16.  Szacowana ilość worków i pojemników w  całym okresie zamówienia 

a) worki o pojemności 120 litrów w kolorze niebieskim, zielonym, żółtym i brązowym 

– łącznie ok. 43 000 szt. (w okresie od 01.12.2020 r. do 31.12.2021 r.) 

b) pojemniki na odpady zmieszane – ok. 1 840 szt. (zapewnia właściciel posesji) 

2.17. Szacunkowe dane dotyczące ilości gospodarstw w zabudowie jednorodzinnej  

i wielorodzinnej, ilości miejsc do gromadzenia odpadów (altanki i miejsca ustawienia 

pojemników). 

1) Liczba gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej – 1 826 

2) Liczba gospodarstw domowych dla zabudowy wielorodzinnej (wielolokalowej) – 34 

3) Liczba gospodarstw domowych na wsi – 1455 



Strona 9 z 40 

 

4) Liczba gospodarstw domowych w mieście – 405 

5) Liczba miejsc do gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej – 2 

2.18.  Klasyfikacja rodzajów odpadów dla poszczególnej frakcji: 

1) odpady zmieszane (kod 20 03 01), 

2) papier i tektura (20 01 01), opakowania z papieru i tektury (15 01 01), 

3) szkło (20 01 02), opakowania ze szkła (15 01 07), 

4) tworzywa sztuczne (20 01 39), opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02), metale  

   (20 01 40), opakowania z metali (15 01 04), opakowania wielomateriałowe (15 01 05),  

   (20 01 99), 

5) odpady ulegające biodegradacji (20 02 01), odpady kuchenne ulegające biodegradacji  

    (20 01 08) 

2.19.  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony przez gminę 

Modliborzyce, znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Modliborzyce 

przy ul. Piłsudskiego 4A. W ramach Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

gromadzone są następujące rodzaje odpadów komunalnych: Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji (20 01 08), Rozpuszczalniki (20 01 13*), Kwasy (20 01 14*), Alkalia (20 01 

15*), Odczynniki fotograficzne (20 01 17*), Środki ochrony roślin (20 01 19*), Lampy 

fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (20 01 21*), Urządzenia zawierające freony (20 

01 23*), Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 (20 01 26*), Farby, tusze, farby 

drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne (20 01 27*), Farby, 

tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 (20 01 28),  

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne (20 01 29*), Detergenty inne niż wymienione 

w 20 01 29 (20 01 30), Leki cytotoksyczne i cytostatyczne (20 01 31*), Leki inne niż 

wymienione w 20 01 31 (20 01 32), Baterie i akumulatory łącznie z bateriami  

i akumulatorami wymienionymi z 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie  

i akumulatory zawierające te baterie (20 01 33*), Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 

20 01 33 (20 01 34), Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
5)

 (20 01 35*), Drewno inne niż 

wymienione w 20 01 37 (20 01 38), Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 (20 

01 80), Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (20 01 99), Odpady 

ulegające biodegradacji (20 02 01), Odpady wielkogabarytowe (20 03 07), Opakowania 

zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nim zanieczyszczone (15 01 10*), 
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Zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06), Zużyte opony (16 01 03), Odpady betonu oraz 

gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01), Gruz ceglany (17 01 02), Odpady innych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (17 01 03), Popiół (kod 20 01 99, ex 20 01 

99 – Popioły z gospodarstw domowych), pozostałe odpady komunalne – odpady wytworzone 

podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki, ampułkostrzykawki)  

(20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 02 02, 20 02 03). 

 

2.20. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów zgromadzonych 

w PSZOK do instalacji przetwarzania odpadów, w terminach określonych w harmonogramie. 

Pojemniki na gromadzenie odpadów oraz infrastrukturę związaną z działalnością PSZOK 

zapewnia Zamawiający.  

 

2.21. Przewidywana ilość wytworzonych odpadów komunalnych, którą należy odebrać  

w terminie od 01.12.2020 r. do 31.12.2021 r. to około  1100 Mg. Szacowana ilość odnosi się 

łącznie do odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkanych i odpadów 

przekazanych do PSZOK. Szacunkowa ilość worków do gromadzenia odpadów, które należy 

dostarczyć w terminie od 01.12.2020 r. do 31.12.2021 r. to około 43 000 szt. – łącznie worki 

niebieskie, zielone, żółte i brązowe. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie 

stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów 

wytworzonych przez mieszkańców. Podane ilości worków należy traktować jako orientacyjne i 

Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia za osiągnięcie innych 

wielkości. 

 

Ilości odebranych odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych w poszczególnych latach: 

 

I półrocze 2016 r. 

20 03 01 - 288,67Mg  

20 01 99  - 65,76 Mg (w tym 15 01 01 – 3,88Mg, 15 01 02 – 10,43Mg, 15 01 04 – 5,20Mg, 15 01 07  

                                    – 26,23Mg, 19 12 01 – 3,96Mg, 19 12 02 – 1,40Mg) 

ex 20 01 99 (popioły z gospodarstw domowych) – 14,98Mg 

20 03 07 - 36,36Mg  

17 01 07 - 10,30Mg 

16 02 13* - 1,585Mg  
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16 02 14 - 0,64Mg  

16 01 03 - 7,75Mg  

II półrocze 2016 r. 

20 03 01 - 283,71 Mg  

20 01 99 - 58,30Mg (w tym 15 01 01 – 4,36Mg, 15 01 02 – 9,01Mg, 15 01 04 – 3,15Mg, 15 01 05  

                                   – 1,01Mg, 15 01 07 – 22,19Mg, 19 12 01 – 3,84Mg, 19 12 02 – 0,98Mg) 

20 03 07 - 41,12Mg  

16 01 03 - 18,245Mg  

PSZOK 2016 r. 

20 03 07 - 0,98Mg  

ex 20 01 99 (popioły z gospodarstw domowych) – 2,64Mg 

17 01 07 - 1,50Mg  

17 02 02 - 0,40Mg  

RAZEM – 832,94Mg 

 

I półrocze 2017 r. 

20 03 01 - 326,84Mg  

 20 01 99 - 58,88Mg (w tym 15 01 01 – 3,06Mg, 15 01 02 – 7,74Mg, 15 01 04 – 2,03Mg, 15 01 07  

                                    – 24,23Mg, 19 12 01 – 2,96Mg, 19 12 02 – 0,67Mg) 

20 03 07 - 26,42 Mg  

II półrocze 2017 r. 

20 03 01 - 317,06Mg  

20 01 99 - 65,66Mg (w tym 15 01 01 – 4,43Mg, 15 01 02 – 8,32Mg, 15 01 04 – 2,31Mg, 15 01 07  

                                    – 19,98Mg, 19 12 01 – 3,31Mg, 19 12 02 – 0,67Mg) 

20 03 07 - 15,98Mg  

20 01 34 - 0,052Mg 

20 01 35* - 0,671Mg  

20 01 36 - 0,421Mg  

16 01 03 - 20,59Mg  

PSZOK 2017 r. 

20 03 07 - 3,88Mg  

16 01 03 – 5,55Mg 

15 01 07 - 3,45Mg  

15 01 02 - 1,25Mg  

RAZEM – 846,704 Mg 
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I półrocze 2018 r. 

20 03 01 - 309,59 Mg  

20 01 99 - 38,28 Mg (w tym 15 01 01 – 4,733Mg, 15 01 02 – 8,145Mg, 15 01 04 – 2,674Mg,  

                                         15 01 07 – 25,899Mg, 19 12 01 – 3,652Mg, 19 12 02 – 2,242Mg) 

20 01 02 - 16,88Mg  

20 02 01 - 15,82Mg  

20 01 35* - 1,80Mg  

20 01 36 - 1,02 Mg  

20 03 07 - 35,26Mg  

16 01 03 - 14,75Mg  

RAZEM – 433,40Mg 

 

II półrocze 2018 r. 

20 03 01 – 349,74Mg  

20 01 99 – 29,26Mg (w tym 15 01 01 –3,968Mg, 15 01 02 – 8,453Mg, 15 01 04 – 2,411Mg,  

                                         15 01 07 – 23,238Mg, 19 12 01 – 4,133Mg, 19 12 02 – 2,645Mg) 

20 02 01 – 43,44 Mg  

20 03 07 – 65,68 Mg  

16 01 03 – 7,85 Mg 

15 01 07 – 26,56Mg  

RAZEM – 522,53Mg 

 

 

I półrocze 2019 r. 

20 03 01 – 314,78Mg  

20 01 99 – 30,78Mg (w tym 15 01 01 – 5,678Mg, 15 01 02 – 10,012Mg, 15 01 04 – 3,287Mg,  

                                         15 01 07 – 31,834Mg, 19 12 01 – 4,489Mg, 19 12 02 – 2,756Mg) 

20 02 01 – 18,36Mg  

20 03 07 – 46,74Mg 

20 01 23* - 0,058Mg 

20 01 35* - 2,053Mg 

20 01 36 – 0,799Mg 

17 01 07 – 3,35Mg 

16 01 03 – 11,45Mg 

15 01 07 – 41,12Mg  
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RAZEM – 469,49 Mg 

 

I I półrocze 2019 r. 

20 03 01 – 321,59Mg  

20 01 99 – 46,18Mg  

20 02 01 – 44,50Mg  

20 03 07 – 44,20Mg 

20 01 23* - 0,320Mg 

20 01 35* - 1,290Mg 

20 01 36 – 0,590Mg 

15 01 07 – 44,04Mg  

RAZEM – 502,71 Mg 

 

2.22. Wykonawca będzie dysponował sprzętem zapewniającym prawidłowe wykonanie 

zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska                  

z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).  

 

2.23.  Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie trwania realizacji zamówienia: 

1) Wykonawca ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w niezbędne worki do 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych najpóźniej na 7 dni przed pierwszym odbiorem 

odpadów, w ilości po jednym worku każdego koloru dla każdej nieruchomości w zabudowie 

jednorodzinnej. Wraz z workami należy dostarczyć harmonogram odbioru. W trakcie 

odbioru odpadów Wykonawca będzie cyklicznie wyposażał w nowe worki właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w ilości adekwatnej do ilości 

worków odebranych z odpadami, chyba że właściciel nieruchomości uzasadni potrzebę 

większej ilości worków, wówczas Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia potrzebnej 

ilości worków. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu raportów 

miesięcznych zawierających informację o ilości i rodzaju odebranych odpadów i 

dostarczonych worków   w terminie do 15 – tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

którego dotyczy raport. 

3) Wykonawca odpowiada za informowanie o zasadach i terminach odbierania 

poszczególnych rodzajów odpadów i dystrybucję innych dokumentów związanych                       
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z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Modliborzyce, o ile nie 

wymagają one potwierdzenia odbioru. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia mieszkańców, na ich wniosek, w 

pojemnik na odpady zmieszane. Koszt udostępniania pojemników ponosi wnioskodawca, a 

sposób udostępniania takich pojemników, ilość oraz pojemność określona zostanie w 

umowie zawartej pomiędzy wnioskodawcą (właścicielem nieruchomości) a Wykonawcą.  

5) Wykonawca zobowiązuje się również do utrzymania właściwego stanu sanitarnego  

i porządkowego miejsc zbierania odpadów, w szczególności poprzez zabranie odpadów 

leżących w pobliżu pojemników lub altany śmietnikowej i jej otoczenia oraz dostawionych 

na pojemnikach worków z odpadami komunalnymi zmieszanymi (na nieruchomości istnieje 

możliwość dostawienia tego rodzaju worków z odpadami komunalnymi zmieszanymi w 

przypadku gdy pojemność pojemnika w danym okresie będzie niewystarczająca), jak 

również przedstawienie Zamawiającemu informacji (jeden raz w miesiącu) dotyczących 

miejsc odbioru tego rodzaju worków (adres nieruchomości i ilość dostawionych worków), 

informacje te mogą zostać wykorzystane na potrzeby postępowań kontrolnych w zakresie 

zgodności zadeklarowanej z faktyczną ilością osób zamieszkujących daną nieruchomość.  

6) W przypadku zgłoszenia nieodebrania odpadów komunalnych w terminie wskazanym  

w harmonogramie bądź innego przypadku niewykonania obowiązków wynikających  

z umowy, w szczególności niedostarczenia worków lub nie zapewnienia właściwego stanu 

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 24 

godzin od otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia telefonicznie, faksem lub drogą 

mailową. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji należy niezwłocznie przekazać 

Zamawiającemu faksem na numer 15/8717102 lub adres e-mail Zamawiającego – 

gminamodliborzyce@wp.pl 

7) Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Modliborzyce. W okresach gdzie 

panują niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczególności w sezonie zimowym gdy 

odbiór odpadów zgodnie z harmonogramem jest niemożliwy Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie odebrać odpady, nie później niż w następnym dniu roboczym, w którym droga 

stała się przejezdna. O zaistniałej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

poinformować Zamawiającego. Usługa obejmuje również zorganizowanie środków 

mailto:gminamodliborzyce@wp.pl
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transportu, które umożliwią odbiór odpadów komunalnych z punktów adresowych o trudnej 

lokalizacji. 

8) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie 

odbioru odpadów, odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

9) Wszystkie odpady objęte zamówieniem z terenu gminy Modliborzyce Wykonawca 

zobowiązany  jest zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami i Planem 

gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego.  

10) Wykonawca jest zobowiązany do weryfikowania poprawności prowadzonej segregacji. 

W przypadku gdy osoba, która zadeklarowała, iż będzie prowadziła segregację a gromadzi 

odpady w sposób zmieszany lub prowadzi segregację w sposób niezgodny z obowiązującym 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Modliborzyce, Wykonawca 

jednokrotnie informuje w/w osobę, jakie odpady powinny znajdować się w wyznaczonym 

worku lub pojemniku oraz sporządza dokumentację fotograficzną, stanowiącą materiał do 

prowadzonego w następstwie stwierdzenia niedopełnienia obowiązku segregacji 

postępowania administracyjnego, a także wprowadza informację o tej osobie (imię, 

nazwisko, adres zamieszkania) na stosowną listę, którą niezwłocznie przedkłada, wraz z 

dokumentacją Zamawiającemu.  

2.24. 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 15 – tego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu objętym sprawozdaniem. Dokumentacja obejmuje:  

a) ilość, rodzaj i wielkość pojemników odbieranych z danej nieruchomości, 

b) wskazanie osób, które zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny  

z Regulaminem i złożonymi do Zamawiającego deklaracjami (w tym nie zbierają 

selektywnie odpadów) w odniesieniu do danych udostępnianych cyklicznie przez 

Zamawiającego, 

c) przekazanie kart przekazania odpadów oraz ewidencji odpadów odebranych w danym 

miesiącu i przekazanych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów oraz 

innych dokumentów potwierdzających ilość odebranych odpadów komunalnych oraz 

tras przejazdu. 



Strona 16 z 40 

 

d) przekazanie kart i ewidencji odpadów odebranych z PSZOK-u. 

2) Wykonawca zainstaluje w terminie siedmiu dni od podpisania umowy na wskazanym przez 

Zamawiającego stanowisku komputerowym, oprogramowanie pozwalające na bieżący odczyt 

monitoringu z GPS oraz dostęp do archiwalnych danych. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu rocznego sprawozdania, 

zgodnych z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010).  

4) 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 do wykonywania umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania 

danych w celach reklamowych lub marketingowych.  

2.25. Wykonawca obowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w sposób 

zapewniający utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do: 

1) zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania 

odbioru, 

2) uprzątnięcia i odbierania odpadów z miejsc ich gromadzenia, w tym także tych odpadów, 

które nie zostały umieszczone w pojemnikach. 

 2.26.  Wykonawcę obowiązuje: 

1) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi 

odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,  

2) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypywaniem w trakcie transportu,  

w przypadku wysypywania się odpadów Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypywania (zabrudzeń, 

plam itd.),  

3) zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarnego (mycie i dezynfekcja) pojazdów 

używanych do realizacji zamówienia,      

4) Wykonawca winien dysponować sprzętem umożliwiającym odbiór odpadów 

komunalnych z nieruchomości położonych przy drogach nie spełniających parametrów 

dróg publicznych, 

5) Wykonawcę obowiązuje poddanie się doraźnej kontroli Zamawiającego, również 

poprzez ważenie środka transportu przeznaczonego do odbioru odpadów komunalnych 

z terenu gminy Modliborzyce przed rozpoczęciem zbiórki odpadów na terenie gminy 
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oraz po jej zakończeniu przed przekazaniem odpadów do instalacji do przetwarzania 

odpadów. 

2.27.  Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik 

Nr 5 do SIWZ. 

2.28. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgodnione będą przez 

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.  

2.29. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  

2.30. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej i zapoznanie z trasami objazdów samochodów do 

zbierania odpadów komunalnych celem uzyskania pełnych informacji umożliwiających 

prawidłowe obliczenie ceny oferty (nie jest to warunek uczestnictwa w postępowaniu). 

2.31. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień (Kod CPV ) dla przedmiotowego zadania: 

90500000-2 – Usługi związane z odpadami 

90511000-2 – Usługi wywozu odpadów 

90512000-9 – Usługi transportu odpadów 

90533000-2 – Usługi gospodarki odpadami 

90514000-3 – Usługi recyklingu odpadów 

 2.32. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 

wskazać w formularzu ofertowym (wg Załącznika Nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie 

przedsiębiorstwa) podwykonawców.  

2.32.1. 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 w usługi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy 

zamawiającego o wszelkich   zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także 

przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację usług przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie 

zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b 

ustawy Prawo zamówień publicznych.   

2.32.2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 
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2.33. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

a) czynności załadunku pojemników, worków do pojazdów specjalistycznych 

przystosowanych do odbioru odpadów, 

b) kierowania pojazdami specjalistycznymi służącymi do wykonania zamówienia.  

Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście 

przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samo zatrudnienia 

jako podwykonawcy. 

2.34. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w pkt 2.33. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: żądania 

oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

2.35. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca 

przedłoży zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy. 

2.36. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 2.33. czynności zamawiający 

przewiduje sankcje przewidziane we wzorze umowy w postaci obowiązku zapłaty przez 

wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
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zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie pkt. 2.33. 

czynności. 

2.37. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub  podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

2.38. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.  

2.39. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

lub 7 ustawy Pzp.  

 

Rozdział 3 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

 

3.1.Termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy (przewidywany termin rozpoczęcia 

świadczenia usługi odbioru odpadów: 1 grudnia 2020 r. 

3.2.Termin zakończenia: 31 grudnia 2021 r. 

  

Rozdział 4 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

ORAZ PODSTWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

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

4.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1pkt 12-23 ustawy oraz ust. 5 pkt 1  

ustawy.  

4.1.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

4.1.2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku jeżeli wykaże i udokumentuje, że posiada:  

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej,  o którym mowa w art. 9b ust. 2 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2010) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym 

postępowaniem;  

b) aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, prowadzonego przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 11 
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września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1895 ze zm.), w związku z art. 49 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.); 

c) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty  

w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa w ustawie                             

o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 poz. 797 ze. zm.).  

4.1.2.2.  Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. 

Zamawiający nie określa warunku w  w/w zakresie 

4.1.2.3.  Zdolność techniczna lub zawodowa.  

Zamawiający nie określa warunku w  w/w zakresie 

4.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzoną 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy dołączyć do oferty. Zamawiający dopuszcza 

złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

4.3.  Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, 

4.3.1. którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym 

mowa w pkt 4.1.2.1, 

4.3.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 

1 pkt 12-23 ustawy, 

4.3.3. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

 

Rozdział 5 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY 

5.1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w 

Rozdziale 4, oraz wykazania braku  podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz 

z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

5.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w formie JEDZ (jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia) – Załącznik Nr 2 do SIWZ – w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ, sporządzonego 

zgodnie z wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym 
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Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust.2 

dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. JEDZ należy złożyć wraz z 

ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Informacje zawarte w oświadczeniu w formie JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz  spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Wykonawca wypełnia część II, III, IV oraz VI formularza. W części IV 

Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α formularza. Wykonawca nie musi 

wypełniać pozostałych sekcji części IV formularza, dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś 

właściwej (dowodowej) weryfikacji spełnienia konkretnych, określonych przez 

zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona w oparciu o 

stosowne dokumenty Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składane na 

wezwanie zmawiającego, w trybie art. 26 ust. 1 ustawy. 

Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia Jednolitego Dokumentu 

(JEDZ) znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), dostępnych 

na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, Repozytorium wiedzy w zakładce Jednolity 

Europejskiej Dokument Zamówienia. 

 

Załącznik Nr 2a do SIWZ stanowi plik w formacie xml, który po zaimportowaniu do narzędzia 

dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl umożliwi wypełnienie JEDZ  za pomocą 

powyższego narzędzia i w zakresie wskazanym przez zamawiającego (Uwaga: Jest to 

rozwiązanie fakultatywne, Wykonawca może przygotować JEDZ  w innej formule 

dopuszczonej w ustawie i niniejszej SIWZ). 

W celu wypełnienia JEDZ należy wykonać kolejno następujące czynności: 

 pobrać plik stanowiący Załącznik Nr 2a do SIWZ; 

 wskazać, że podmiot korzystający z narzędzia jest Wykonawcą; 

 zaznaczyć czynność zaimportowania ESPD; 

 załadować pobrany plik, wybrać państwo Wykonawcy i przejść dalej do wypełnienia 

JEDZ; 

 po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego 

JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, 

będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, 

spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. 

http://www.uzp.gov.pl/
https://espd.uzp.gov.pl/
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 podpisany dokument elektroniczny JEDZ wykonawca dołącza do oferty z innymi 

plikami stanowiącymi ofertę. 

a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

JEDZ składa każdy z Wykonawców. JEDZ ma potwierdzić spełnianie warunków 

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

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia.  

b) Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składał jednolite dokumenty 

dotyczące podwykonawców, którzy nie udostępniają zasobów na podstawie art. 22a 

ustawy (art. 25a ust. 5 ustawy Pzp). 

c) Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólną oraz podmiotów 

udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę 

dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, 

o których mowa w treści art. 22 ust 1 ustawy. Każdy JEDZ należy złożyć w postaci 

osobnego pliku. 

d) JEDZ musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio 

Wykonawcy/każdego Wykonawcy występującego wspólnie. 

e) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z 

narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które 

umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w 

szczególności w jednym z ww. formatów. 

5.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, (informacji z otwarcia 

ofert)  jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy. W raz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ.  

5.3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający  przed udzieleniem 

zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
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wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 

oświadczeń lub dokumentów złożonych w postaci elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym:  

5.3.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13,14 i 21 ustawy, wystawionej nie wczesnej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert;   

5.3.2. 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 do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  

5.3.3. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia 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 – zgodnie  z wzorem stanowiącym  Załącznik Nr 4 do SIWZ; 

5.3.4. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie  z wzorem 

stanowiącym  Załącznik Nr 4 do SIWZ; 

5.3.5. Wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art.9b ust.2 ustawy z dnia  

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

wszystkich  rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem. 

5.3.6. Wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

prowadzonego przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r.                         

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688,) w związku 

z art. 49 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 o odpadach (tj. Dz. U. 2016 r., 1987); 

5.3.7. Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach    

i gospodarujących odpadami, o których mowa w ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. 

(Dz. U. z 2019 poz. 701 ze. zm.)  

5.3.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

dokumentów dotyczących każdego z wykonawców, w celu wskazania braku istnienia wobec 

niego podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

5.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa: 
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a) w pkt 5.3.1. 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 

miejsc zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

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

przed upływem terminu składania ofert; 

b) w pkt 5.3.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani 

nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

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

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt 5.3.1 - 5.3.2  powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

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

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 5.4. stosuje się 

odpowiednio. 

5.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w pkt 5.3.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 5.4. lit a), w 

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

zamieszkania ma osoba, której dokument miała dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 

zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 

Termin określony w pkt 5.4. lit. a), stosuje się odpowiednio. 

5.6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 5.1. SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
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udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5.7. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

5.8. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w Rozdziale 5 SIWZ które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności 

oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 

ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 

i 3 ustawy, korzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one aktualne. 

5.8. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) 

w związku z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 

października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1993) składane 

są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu 

lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 

wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca. 

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w 

zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  

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

polski. 

5.10. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,              

o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi  ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w 

języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język 

polski.  

5.11. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w 

tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczenie kopii 
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dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem 

wymaganych dokumentów przez osobę/y niewymienioną/e w dokumencie rejestrowym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie 

oryginału lub notarialnie uwierzytelnionego odpisu opatrzonego bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

5.12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu. 

5.13.W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa niniejszego rozdziału i 

dokumentów dotyczących wykonawcy, dotyczy każdego z podmiotów. Pozostałe dokumenty 

wykonawcy mogą złożyć odrębnie lub wspólnie, dokumenty te będą rozpatrywane łącznie. Nie 

dopuszcza się uczestniczenia danego Wykonawcy w więcej niż jednej grupie Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym również jest złożenie 

przez jednego Wykonawcę równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wnoszenia 

wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wadium 

wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 

Uwaga! Wspólników spółki cywilnej traktuje się jak wykonawców występujących wspólnie 

(konsorcjum), dlatego muszą oni spełniać warunki określone w rozdziale 5 SIWZ. 

5.14. Za dokumenty złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

rozumie się dokumenty złożone w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisane przez osoby umocowane do reprezentacji.    

 

Rozdział 6 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

6.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w 

wysokości: 17 000,00  PLN (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100). 

6.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 

 pieniądzu, 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z  

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

 gwarancjach bankowych, 

 gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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 poręczeniach udzielanych przez podmioty o których  mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019 

poz. 310 z późn. zm). 

6.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego o numerze: 47 8717 1123 2010 1000 2118 0035  Bank Spółdzielczy Ziemi 

Kraśnickiej Oddział w Modliborzycach z adnotacją  „wadium - INW.271.1.6.2020” 

6.4. Skuteczność wniesienie wadium w pieniądzu, następuje z chwilą uznania środków 

pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.  

 6.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna 

zawierać następujące elementy: 

 nazwę dającego zlecenia (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedziby, 

 kwotę gwarancji/poręczenia, 

 termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia….- do dnia ..”, 

 zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie 

zamawiającego w sytuacji określonych w art. 46 ust. 4a oraz 46 ust. 5 ustawy. 

6.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć 

w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem kwalifikowanym przez 

Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia razem z ofertą przed upływem terminu składania 

ofert. 

6.7. Zamawiający zaleca sporządzenie dokumentu elektronicznego wadium jako osobny plik 

(.pdf) obok innych plików stanowiących ofertę i skompresowanie do jednego pliku archiwum 

(ZIP). 

6.8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, 

w którym upływa termin składania ofert.  

6.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
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c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy.  

6.10. Jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy 

Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b 

 

Rozdział 7 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

 

7.1.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert. 

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

7.3.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. Przedłużenie terminu związania 

ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 

jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

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

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 

jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

7.4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium. 

 

Rozdział 8 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

8.1.Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia,  

zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w pkt. 8.6. niniejszego rozdziału. 

Ofertę wraz z załącznikami należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) oraz opisać 

Oferta. 

8.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 

w formacie danych (.pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt.) podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w 

Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie 
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dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  

8.3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z 

plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

8.4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  

ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 

opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

8.5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

8.6.Oferta winna zawierać: 

8.6.1. Formularz ofertowy - (Załącznik Nr 1 do SIWZ) wypełniony i podpisany zgodnie 

z postanowieniami SIWZ. 

8.6.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ (Załącznik Nr 2 do SIWZ) w 

postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

8.6.3. Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących 

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik; 

8.6.4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w postaci gwarancji lub poręczenia 

oryginał podpisany przez wystawcę (gwarant) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

w przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej zamawiający zaleca dołączyć do 

oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium w postaci przelewu; 

8.7. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy. Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną 

w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 

wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby 

uprawnione. 

8.8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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8.9. Ofertę należy złożyć w sposób opisany w rozdziale 8 SIWZ, w terminie                            

do dnia 23.11.2020 r., do godz. 10:00. 

8.10. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty na ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 

8.11. W przypadku oferty złożonej po terminie wskazanym w punkcie 8.9. SIWZ 

zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o jej złożeniu po terminie oraz zwróci ją 

po upływie terminu do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 

 

 

Rozdział  9 

OTWARCIE OFERT 

 
 

9.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2020 r., o godzinie 10:30. 

9.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 

prywatnego. 

9.3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

9.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację 

z otwarcia ofert. 

 

Rozdział 10 

OPIS SPOSÓBU OBLICZANIA CENY 

 

 

10.1.Wykonawca podaje w ofercie cenę całkowitą brutto w sposób określony w Formularzu 

ofertowym. 

10.2.Wykonawca podaje cenę jednostkową netto za 1 Mg odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych, w tym dostarczenie i wymiana worków do gromadzenia odpadów 

komunalnych w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po 

przecinku. 

10.3.Cenę ofertowa brutto wykonawca wyliczy w oparciu o cenę jednostkową oraz złożony 

szacunkowy zakres usług określony w formularzu oferty uwzględniając stawkę podatku VAT. 

10.4.Podany zakres usług służy jedynie do kalkulacji ceny ofert, natomiast Zamawiający 

zastrzega, że łączna ilość usług do wykonania może się różnić od szacunkowej. 

10.5.Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto. 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
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10.6.Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować według ilości Mg faktycznie 

odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych po cenie jednostkowej netto 

przedstawionej w formularzu oferty z uwzględnieniem stawki podatku VAT. 

10.7.Cena jednostkowa netto (zł/Mg), określona przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym 

będzie ceną stałą i nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji zamówienia oraz będzie 

uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

10.8.Cenę oferty brutto należy umieścić w formularzu oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ), 

przedstawiając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc 

po przecinku). 

10.10.Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

10.11. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z wzorem umowy stanowiący Załącznik Nr 5 do 

SIWZ. 

 

Rozdział 11 

BADANIE OFERT  

 

11.1. W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający będzie komunikował się z 

Wykonawcą za pomocą adresu e-mail podanego w Formularzu ofertowym. 

11.2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny na podstawie art. 90 ust. 1  ustawy Pzp. 

11.3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, 

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

11.4. Zamawiający przewiduje procedurę wskazaną w art. 24aa Prawa zamówień publicznych 

tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 
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Rozdział 12 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY  WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

ORAZ  SPOSOBU OCENY OFERT 

 

12.1.Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 

następujących kryteriów oceny ofert. 

 

Lp. Nazwa kryterium 
Znaczenie 

kryterium (w %) 

1. Cena (PC ) 60% 

2. Termin płatności faktury (PT) 40% 

 

12.2.Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów 

oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt 

12.3. Punkty za kryterium „Cena”  

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów 

otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według 

następującego wzoru: 

 
                                Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu 

 PC=   -------------------------------------------------------------  x 60 

      Cena badanej oferty 

 

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

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

12.4. Punkty za kryterium „Termin płatności faktury” 

 

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie wskazanego w formularzu oferty terminu 

płatności faktury od dnia jej złożenia w siedzibie Zamawiającego.  

W niniejszym kryterium punkty będą przyznawane według następujących zasad: 

Termin płatności faktury Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium 

„„Termin płatności faktury” 

od 14 do 20 dni 0 

od 21 dni do 29 dni 20 

30 dni 40 
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Termin płatności faktury nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni. 
 

Oferta Wykonawcy, który w formularzu nie poda terminu płatności lub poda termin płatności 

krótszy tj. poniżej 14 dni zostanie odrzucona, zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy. 

12.5. Liczby punktów, których mowa w pkt 12.3. – 12.4. po zsumowaniu stanowić będą 

końcową ocenę oferty. 

PS = PC + PT  

gdzie:  

PS – suma punktów przyznanych danej ofercie 

PC  – punkty w kryterium Cena 

PT  – punkty w kryterium Termin płatności faktury 
 

12.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 

12.7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

otrzymało taką samą liczbę punktów, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z 

najniższą ceną. 

 

Rozdział 13 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

13.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

13.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy 

złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej 

www.modliborzyce.pl  

13.3. Zamawiający zawiadomi wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy, 

po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Rozdział 14 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

14.1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

14.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

http://www.modliborzyce.pl/
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umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, 

cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z 

nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania 

konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), 

wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia. 

 

Rozdział 15 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA 

NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

 

15.1.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

Rozdział 16 

POSTANOWIENIA UMOWY 

 

16.1. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. 

16.2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta 

umowa, o której mowa w pkt 16.1. 

16.3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na 

podstawie art. 144 ustawy na warunkach i w sposób szczegółowo określony we wzorze 

umowy. 

 

 

Rozdział 17 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ 

 

17.1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SIWZ. 

17.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po 

upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający  

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  
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17.3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 

Dokonaną zmianę treści SIWZ zamawiający udostępni na stronie internetowej . 

17.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści SIWZ.   

 

Rozdział 18 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI  

 

18.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

18.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl 

Elektronicznej Skrzynki Podawczej zamawiającego znajdującej się na platformie ePUAPu pod 

adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej na adres:   

gminamodliborzyce@wp.pl 

18.3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  w sprawach 

dotyczących procedury postępowania: Marta Krasowska-Głowala, w kwestiach 

merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia: Marzena Dolecka – Jocek, Agnieszka 

Walczak, na e-mail: gminamodliborzyce@wp.pl 

18.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

18.5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu pod 

adresem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal oraz Regulaminie ePUAP . 

18.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

18.7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:gminamodliborzyce@wp.pl
mailto:gminamodliborzyce@wp.pl
https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
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18.8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz zostały 

wskazane na stronie internetowej zamawiającego w zakładce dotyczącego niniejszego 

postępowania pod adresem: www.modliborzyce.pl   

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert 

i wniosków – Rozdział 8 pkt 8.1. )  

18.9.1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym                      

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych             

w pkt 8.1.), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 

przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: :  gminamodliborzyce@wp.pl 

18.9.2.We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający         

i Wykonawcy posługują się znakiem sprawy: INW.271.1.6.2020 

18.9.3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do 

komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 18.2. adres email. Sposób 

sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu 

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

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Rozdział 19 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

 

19.1. Każdemu 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 Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

http://www.modliborzyce.pl/
mailto:gminamodliborzyce@wp.pl
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dziale VI Ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

19.2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp.  

19.3.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania  

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

19.4.  Odwołanie powinno wskazać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania.  

19.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w 

postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

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

przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania w 

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

się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią odwołania przed upływem tego terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 

przy użyciu środków komunikacji elektrycznej.    

19.6. Termin wniesienia odwołania: 

19.6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o 

czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane 

w sposób określony w art. 180 ust 5 zdanie drugie , albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób; 

19.6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

19.6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.6.1. i 19.6.2. wnosi 

się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 

jego wniesienia; 

19.6.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
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a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia; 

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

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

19.7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy 

działu VI ustawy.  

19.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

19.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 

skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 9 tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze 

zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

Rozdział 20 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

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 w Gminie Modliborzyce,  

jest Burmistrz Modliborzyc (adres: Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce; kontakt: adres  

e-mail: sekretariat@modliborzyce.pl , telefon kontaktowy (15) 87 15 079; 

 inspektorem ochrony danych osobowych z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem 

e-mali: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby 

Administratora. 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn.: Odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 

terenie gminy Modliborzyce / prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym. 

 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 

file:///C:/Users/UlaK/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/P0UU25SI/sekretariat@modliborzyce.pl
mailto:inspektor@cbi24.pl
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stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843), 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. 

** 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. 
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Rozdział 21 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

Integralną częścią SIWZ są załączniki: 

Załącznik Nr 1  Wzór Formularza Ofertowego 

Załącznik Nr 2   Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w 

formacie .pdf (poglądowo). 

Załącznik Nr 2a JEDZ w formacie .xml do pobrania przez Wykonawcę  

    i zaimportowania w serwisie ESPD 

Załącznik Nr 3   Wzór Informacji o grupie kapitałowej- 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) 

 

Załącznik Nr 4  Wzór oświadczenia w zakresie w określonym w pkt  5.3.3. –   

                                   5.3.4. SIWZ – składany na wezwanie Zamawiającego w trybie    

                                   art.26 ust. 1 ustawy. 

Załącznik Nr 5  wzór Umowy 

Załącznik Nr 6  Wzór Umowy powierzenia danych osobowych 

  

 

 

 


