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I .  Nazwa i adres Zamawiającego  

Gmina Grodków  
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków 
tel. 77 4040300, faks 77 4155516 
pm@grodkow.pl  

I I .  Definicje 

Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest zgodna 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 
z późn.  zm. ), dalej zwanej „Ustawą", „Ustawą Pzp” lub „u.p.z.p.”: 

„SIWZ" lub „Specyfikacja” - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

„IDW" - Instrukcja dla Wykonawców 

„OPZ” – Opis przedmiotu zamówienia 

„PSZOK” lub „punkt” – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

I I I .  Tryb udzielania zamówienia  

Przetarg nieograniczony. 

IV.  Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest utworzenie do dnia 01.01.2021 r. oraz prowadzenie 
na terenie miasta Grodkowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
zwanego dalej „PSZOK” lub „punktem”, poprzez przyjmowanie dostarczonych przez 
mieszkańców lub zarządców nieruchomości zamieszkałych, odpadów komunalnych oraz ich 
zagospodarowanie, w okresie od dnia  01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

2. Szczegółowy zakres prac został opisany w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zadania tj.: 
czynności wykonywane przez pracowników fizycznych w okresie realizacji niniejszego 
zamówienia, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy  
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 1320). 

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
90511000-2 – usługi wywozu odpadów 
90511200-4 – usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
90513100-7 – usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
90533000-2 – usługi gospodarki odpadami 
90512000-9 – usługi transportu odpadami 

V. Oferty częściowe  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

VI.  Zamówienia „uzupełniające”  

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
u.p.z.p.  

VII.  Informacja o ofercie wariantowej , umowie ramowej i aukcji elektronicznej  

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

VIII .  Termin wykonania zamówienia  

Od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 
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IX.  Warunki udziału w postępowaniu  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.  Nie podlegają wykluczeniu.  

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec 
którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zamawiający nie będzie stosował fakultatywnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy, o których 
mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.  

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów:  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: 

a) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydane przez 
właściwy organ, zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), 

b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty  
w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy  
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), 
prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, w zakresie transportu 
odpadami; 

2) zdolności technicznej lub zawodowej:  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia następującymi narzędziami, 
wyposażeniem i urządzeniami technicznymi w PSZOK, w celu wykonania zamówienia 
publicznego:  

 pojazdem ciężarowym do transportowania odpadów komunalnych zebranych selektywnie  
w PSZOK – min. 1 szt., 

 kontenerami otwartymi o pojemności co najmniej 7 m3 – min. 4 szt., przystosowanymi do 
przykrycia plandeką, przeznaczonymi do gromadzenia niżej wymienionych odpadów: 

 1 kontener do gromadzenia mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 
 1 kontener do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących 

odpady komunalne, 
 1 kontener do gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  
 1 kontener do gromadzenia odpadów zielonych. 

 zalegalizowaną wagą towarową – min. 1 szt., 

 zalegalizowaną najazdową wagą samochodową – min. 1 szt. 

Wzór Wykazu narzędzi i wyposażenia, w celu wykazania się wyżej opisanymi warunkami załączono 
do IDW – załącznik nr 4. 

3. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.  

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając oryginał zobowiązania tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór 
zobowiązania podmiotu załączono do IDW – załącznik nr 5. 

3) Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie 
przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie 
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zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1  
pkt 13-22. 

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5) Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa podmiotu, o którym mowa w pkt. 1), nie 
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego: 

a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; 

b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

6) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. IX.2 IDW 
powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu - składa JEDZ dotyczący tych podmiotów. 

4. Środki naprawcze (self- cleaning). 

1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 ustawy oraz pkt. 
16-20 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) może na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy.  

2) Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawców 
będącego podmiotem zbiorowym, Wykonawcy wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem 
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął jeszcze 
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

3) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy oraz  uzna za wystarczające przedstawione przez niego dowody. 
W przypadku nieuwzględnienia przedstawionych dowodów Zamawiający może wykluczyć 
Wykonawcę na każdym etapie postępowania. 

X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  

1. Do formularza oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, w formie jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego  
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 
dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia  
(w skrócie: JEDZ)”. Wzór oświadczenia JEDZ załączono do IDW – zał. nr 2.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzające spełnienie 
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. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczący tych podmiotów. 

4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.   
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5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  
w art. 86 ust. 5 u.p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p., 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do IDW.  

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz  
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6. Zamawiający skorzysta z procedury określonej w art. 24aa  u.p.z.p. 

W procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert 
pod kątem przesłanek odrzucenia oferty oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym 
wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 
(uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy,  
tj. bada oświadczenie wstępne (JEDZ) Wykonawcy.   

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń lub dokumentów:  

1) w celu wykazania spełniania warunku w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych 
przepisów: 

a) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydanego 
przez właściwy organ, zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia  
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), 

b) wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty  
w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ustawy  
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 poz. 797 z późn. zm.), 
prowadzonego przez właściwego marszałka województwa. 

2) w celu wykazania spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (pojazdy, baza 
magazynowo-transportowa) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia 
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, według załącznika nr 4 
do IDW; 

3) w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego: 

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 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 (podstawa wykluczenia – art. 24 ust. 1 
pkt. 15); 

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (podstawa 
wykluczenia -- art. 24 ust. 1 pkt. 22) 

4) Dokumenty podmiotów zagranicznych. 

a) informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej 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 
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określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 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, wystawionym nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6) 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. 

7) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, jeżeli 
Zamawiający posiada aktualne 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. 
zm.). 

8) W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub 
dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania,  
w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania 
dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 

9) Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 
dokumentów. 

8. Forma dokumentów i oświadczeń . 

1) 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, składane są w oryginale w postaci 
dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

2) Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 
Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są  
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,  
o której mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez 
Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot trzeci (podmiot, na którego zdolnościach lub 
sytuacji polega wykonawca) albo wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
publiczne albo przez podwykonawcę – odpowiednio, w zakresie dokumentów, którego z nich 
dotyczą. 

4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy 
złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

5) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgodnie z art. 26 ust. 2f p.z.p. - jeżeli będzie 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. 

XI.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia  

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie JEDZ 
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są łącznie 
do spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak 
wykonawcy występujący samodzielnie tj.: przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa  
w pkt IX.2 IDW Zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny wykonawców,  
łączne ich kwalifikacje i doświadczenie.  

3. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy, muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę 
regulującą współpracę tych Wykonawców. 

7. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach 
(załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy 
wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego dany dokument 
(załącznik) dotyczy. 

XII.  Wadium 

1. Wysokość wadium. 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:  

3.000,00 PLN słownie: trzy tysiące złotych 00/100. 

2. Forma wadium. 

1) Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

2) Poręczenie lub gwarancja mają zawierać zapisy uwzględniające wszystkie warunki 
zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 u.p.z.p. Mają również zawierać 
oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W przeciwnym 
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wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego. 

3) W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjów, spółek cywilnych),  
w treści gwarancji lub poręczeniu mają być wskazani odpowiednio: wszyscy konsorcjanci lub 
wspólnicy spółki. 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 
Zamawiającego: 51 1020 3668 0000 5102 0015 7792. 

2) Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie 
zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować 
odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, 
określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i 
bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz 
Zamawiającego.  

3) W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu 
wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e- 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).  

4) Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e- gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

5) W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) - na adres poczty 
elektronicznej: pm@grodkow.pl , w wydzielonym odrębnym pliku (np. .pdf) jako załącznik do 
wiadomości elektronicznej, w sposób  umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie obowiązku 
określonego w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający sugeruje, aby w temacie wiadomości podać  
nr referencyjny IGP.VI.271.20.2020 - znak postępowania, do którego wadium jest wnoszone. lub- 
złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) wraz z ofertą w ten 
sam sposób co ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jednakże  
w wydzielonym odrębnym pliku (np: .pdf), w sposób umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie 
obowiązku określonego w art. 46 ustawy Pzp.  

4. Termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium  
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 
przed upływem terminu składania ofert. 

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 
Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez 
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

5. Zwrot wadium. Utrata wadium. 

Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 u.p.z.p. 

XIII .  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia.  

XIV. Waluta w jakie j będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 
zamówienia publicznego  

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 
SIWZ dokonywane będą w PLN. 

XV. Opis sposobu przygotowania oferty  

1. Wymagania podstawowe. 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pm@grodkow.pl 

mailto:pm@grodkow.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:pm@grodkow.pl
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2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na ePUAP. Tylko Wykonawca posiadający konto na ePUAP może mieć 
dostęp do niezbędnych formularzy postępowania: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

3) 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 oraz Regulaminie ePUAP.  

4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

5) 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. 

6) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań Zamawiającego na miniPortalu; 
ponadto klucz publiczny stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.  

7) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

8) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej IDW. 

9) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli  
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie 
kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie  
te osoby. 

10) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać  
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru, 
CEIDG), jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 
prawny Wykonawcy do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za 
zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do 
tego upoważnione. 

11) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie.  

12) Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą 
uwzględniane. 

13) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed 
terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający 
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie 
to musi być opisane w sposób jednoznaczny oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” 
lub „WYCOFANIE” (sposób dokonania zmiany/wycofania oferty określa pkt 2.6) poniżej). 

14) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty  
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. 

2. Forma i zawartość oferty. 

1) Ofertę Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej w formacie 
danych: doc, docx i opatruje kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 

2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz 
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 
wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres 
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

3) Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania 
oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć  
w oryginale.  
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4) Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

5) Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających 
potencjał składane na formularzu JEDZ również mają 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 Pzp. 
Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a 
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  

6) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP  
i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany  
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

7) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

3. Zawartość oferty. 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 

a) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszej IDW, 

b) oświadczenie JEDZ o którym mowa w punkcie X IDW, na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszej IDW,   

c) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 
nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, 

d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 

e) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy) na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5 do IDW, 

f) dowód wniesienia wadium. 

2) Zamawiający zaleca zamieszczenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron 
wchodzących w skład oferty. 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

1) Zgodnie z art. 8 ust. 3 u.p.z.p. nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie 
mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

2) Powyższy przepis nakłada na Wykonawcę obowiązek wykazania, iż zastrzeżone w ofercie 
informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

3) Zamawiający powinien więc jednocześnie z zastrzeżeniem otrzymać materiał pozwalający mu 
na ocenę skuteczności zastrzeżenia, że dane te są w istocie tajemnicą przedsiębiorstwa.  

4) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 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).  

5) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie  
w trybie art. 90 u.p.z.p., a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Wykonawca ma prawo zastrzec je jako tajemnica przedsiębiorstwa. Wykonawca oprócz 
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samego zastrzeżenia winien wykazać, że dane informacje stanowią tajemnice 
przedsiębiorstwa. 

XVI.  Wyjaśniania  i zmiany treści SIWZ  

1. Wyjaśnianie treści SIWZ. 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek  
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert.  

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt. 1. 

2. Zmiana treści SIWZ. 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, 
zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ,  
a także zamieści na stronie internetowej, na której została opublikowana SIWZ. 

2) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz  
w swojej siedzibie i na stronie internetowej. 

3) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

4) Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia 
przedmiotu, wielkości, zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału  
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuży termin składania 
ofert zgodnie z zapisami art. 12a ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. 

5) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

6) O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 
Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ, informacje o przedłużeniu terminu składania 
ofert zamieszcza na stronie internetowej, na której została opublikowana SIWZ. 

XVII.  Zebranie Wykonawców  

Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informację o terminie zebrania 
udostępni na stronie internetowej. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na 
zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazania źródeł 
zapytań. Informację z zebrania udostępnia na stronie internetowej. 

XVIII.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami  

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

1) Pani Monika Stolarczyk – w zakresie merytorycznym,  

2) Pani Iwona Kokowska-Paluch – w zakresie procedury.   

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wskazany został w pkt XXX niniejszej 
IDW. 

XIX. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty  

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny 
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na 
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miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego. W formularzu oferty Wykonawca 
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja 
związana z postępowaniem. 

2. Oferty należy składać do dnia 08.12.2020 r., do godz. 10:00 

XX. Miejsce i termin otwarcia ofert 

1. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski  
w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, sala nr 36 

w dniu 08.12.2020 r. o godz. 10:30 

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu  
i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

XXI.  Tryb otwarcia ofert  

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

2. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

2) informacje dotyczące ceny podanych w ofertach. 

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 

3. Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 u.p.z.p. niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie 
internetowej informacje z otwarcia ofert. 

XXII.  Zwrot oferty 

W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po upływie 
terminu składania ofert. 

XXIII.  Termin związania ofertą  

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

XXIV. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie 
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena 
podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk  
i powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zawarte w SIWZ. W cenie powinny być 
uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp., włącznie  
z podatkiem od towarów i usług – 8% VAT.  

2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Ofertowym, która stanowi wyliczenie 
wynikające z iloczynu cen jednostkowych danego rodzaju odpadów i przewidywanej ilości 
odebranych odpadów, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z korekty omyłek 
rachunkowych w obliczeniu ceny.  
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3. Łączna cena brutto jest ceną wyłącznie orientacyjną i ma na celu umożliwienie porównania ceny 
złożonych ofert. 

4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części  
II niniejszej SIWZ, tj. we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. Wskazanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nastąpi  
w Formularzu Ofertowym. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej 
oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.   

7. Zamawiający poprawi w ofercie zgodnie z treścią art. 87 ust. 2 u.p.z.p.: 

 Oczywiste omyłki pisarskie; 

 Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek; 

 Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

7. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o poprawieniu omyłek, o których mowa 
powyżej. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody 
na dokonane przez Zamawiającego poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności oferty 
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. 

XXV. Kryteria oceny ofert  

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które : 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
postępowania; 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego 
znaczenie:  

1) Kryterium nr 1 - cena:  

Najniższa cena oferty brutto  

-------------------------------------- x 60 = ilość pkt.  

Cena badanej oferty brutto  

2) Kryterium nr 2 – wyposażenie PSZOK-u w rampę najazdową – 40%:  

Ocena ofert przy zastosowaniu kryterium nr 2 zostanie dokonana przez Zmawiającego na 
podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 
do IDW) następująco:  

 zaznaczenie tego kryterium w Formularzu Oferty – 40 pkt 

 brak zaznaczenia tego kryterium w Formularzu Oferty – 0 pkt 

3.  Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1 i nr 2. Jako 
najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów 

XXVI.  Wybór oferty i  zawiadomienie o wyniku postępowania  

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie 
zasady i kryteria określone w SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 
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3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo 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) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów 

5) unieważnieniu postępowania  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 u.p.z.p, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 
zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, 
zamawiający uznał za niewystarczające 

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których 
mowa w ust. 3 pkt 1, 4, również na stronie internetowej. 

6.  Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie Wskazane miejsce i termin podpisania 
umowy. 

XXVII.  Informacje ogólne dotyczące kwestii fo rmalnych umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia  

1. Zgodnie z art. 139 i art.140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej; 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej; 

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie; 

5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ; 

6) podlega unieważnieniu: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 

b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia, których oferta została uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani 
dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt. XI.5. IDW. 

3. Wykonawca obowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia 
następujące dokumenty oraz spełniać następujące wymagania: 
1) posiadać umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (w przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Umowa wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być zgodna z zapisami Kodeksu cywilnego  
i obejmować cały okres realizacji zamówienia, 

2) w przypadku powierzenia niektórych zadań Podwykonawcom, również oni muszą posiadać 
wymagane przepisami prawa stosowne zezwolenia, wpisy itp. dotyczące zakresu 
wykonywanych przez nich usług,  
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4. Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie  
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, istotne zmiany postanowień Umowy  
w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, chyba że Zamawiający przewidział takie zmiany  
w ogłoszeniu lub SIWZ i określił warunki ich dokonania.  

5. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty wykonawcy, które zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym część II SIWZ. 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu 
stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

7. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ. 

XXVIII.  Unieważnienie postępowania  

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 
określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 
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. 

XXIX. Środki ochrony prawnej  

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego 
zamówienia, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów u.p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI u.p.z.p. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
u.p.z.p. 

3. Środkami ochrony prawnej, są: 

1) Odwołanie. 

a) odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

 określenia warunków udziału w postępowaniu, 

 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

 odrzucenia oferty odwołującego, 

 opisu przedmiotu zamówienia, 

 wyboru najkorzystniejszej oferty. 

b) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami u.p.z.p., zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

c) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu.  

d) Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 u.p.z.p  

2) Skarga do sądu. 

a) na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
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b) 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 publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

4. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo 
wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub 
instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, a także ten kto w związku z przetargiem 
publicznym rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie 
dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną 
osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg 
jest dokonywany, grozi odpowiedzialność karna z art. 305 Kodeksu karnego. 

XXX. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami  (nie dotyczy 
składania ofert)  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (nie dotyczy składanych 
ofert), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 
(Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym postępowania: 
IGP.VI.271.20.2020.  

2. Zamawiający i Wykonawca mogą również komunikować się za pomocą poczty elektronicznej, na 
adres email: pm@grodkow.pl 

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 
poświadczone za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.  

4. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na 
wskazany w pkt 2 adres email.  

5. 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 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. 

XXXI.  Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

2. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie oraz w JEDZ części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez wykonawcę firm 
podwykonawców.  

3. Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

XXXII.  Klauzula dotycząca RODO dla Wykonawców  

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

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 
29, 49-200 Grodków; 

mailto:pm@grodkow.pl
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2) Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Grodkowie jest Andrzej Romian  
iod@grodkow.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Odbiór  
i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych – utworzenie na 
terenie miasta Grodkowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)”, 
numer zamówienia: IGP.271.VI.20.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),  

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

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

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

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(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); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
(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);   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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

XXXIII.  Wykaz załączników do niniejszej IDW  

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty  

Załącznik nr 2 wzór Formularza JEDZ 

Załącznik nr 3 wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej 

Załącznik nr 4 wzór wykazu narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych, 
dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia publicznego 

Załącznik nr 5 wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów 

Wykonawca składając ofertę na wzorach załączonych do SIWZ, winien usunąć z jego treści słowo  
„wzór”. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania merytorycznej treści oferty w sposób 
odpowiadający wymaganiom Zamawiającego, wskazanym w SIWZ. 

mailto:iod@grodkow.pl

