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Zamawiający: 

Gmina Tczów 

Tczów 124, 26-706 Tczów 

tel. (+48) 48 676 80 23, e-mail: sekretariat@tczow.pl 

    

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

podstawowym pn: 

 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Tczów oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) w Tczowie w roku 2022’’ 

 

 

 

 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: GPR.271.7.2021.KR 

Ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 30.11.2021 r.  

Nr ogłoszenia: 2021/BZP 00292903/01 z dnia 30.11.2021 r. 

Ogłoszono na stronie internetowej Gminy Tczów dnia: 30.11.2021 r.  

 

 

                                                                                                      

Zatwierdził  

Wójt Gminy Tczów  

Arkadiusz Baran 

Dnia: 30.11.2021 roku 

Uwaga: Zgodnie z art. 61 ust. 1 oraz art. 63  ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:  

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub 

- podpisem zaufanym, lub 

- podpisem osobistym.  
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz 

strony internetowej prowadzonego postępowania: 

Gmina Tczów 

Tczów 124, 26-706 Tczów 

Numer tel.: (48) 676 80 23  

Numer faksu: (48) 676 80 22 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tczow.pl 

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://przetargi.tczow.pl  

 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia publicznego bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenia zamówienia będą udostępniane na platformie 

zamówień publicznych pod adresem: https://przetargi.tczow.pl 

 

III. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacja, czy zamawiający przewiduje wybór 

najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, stosownie do treści art. 275 pkt 

1 ustawy Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać 

wszyscy zainteresowani wykonawcy. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych  

o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. 

 

IV. Dane dotyczące Gminy Tczów istotne z punktu widzenia zamówienia:  

1. Charakterystyka Gminy Tczów:  

1) powierzchnia gminy: 7215 ha; 

2) liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały: 4946; 

3) liczba gospodarstw domowych na terenie gminy Tczów wynosi: 1143±10% 

 

L.p. Miejscowość Liczba punktów odbioru Liczba mieszkańców 

1 Bartodzieje 129 406 

2 Borki 106 394 

S Brzezinki Nowe 66 212 

4 Brzezinki Stare 113 403 

5 Janów 119 353 

mailto:sekretariat@tczow.pl
https://przetargi.tczow.pl/
https://przetargi.tczow.pl/


5 | S t r o n a  
 

6 Józefów 40 137 

7 Julianów 3 7 

8 Kazimierzów 20 75 

9 Lucin 70 205 

10 Podzakrzówek 76 299 

11 Rawica Józefatka 18 56 

12 Rawica Kolonia 36 127 

13 Rawica Nowa 42 202 

14 Rawica Stara 45 217 

1s Tczów 158 523 

16 Tynica 61 242 

17 Wilczy Ług 18 72 

18 Wincentów 23 103 

19 RAZEM: 1143 4033 

 

2. Ilość złożonych deklaracji na odpady segregowane wynosi — 1164 natomiast ogólna liczba 

osób z ww. deklaracji na dzień 25.10.2021 r. wynosi – 4033 osoby. 

Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji umowy ilość odebranych odpadów z terenu 

Gminy Tczów może ulegać zmianie. Wykonawca będzie zobowiązany odbierać odpady 

również z nowych nieruchomości, które powstaną w okresie trwania umowy. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zmiany ilości nieruchomości, bez konieczności zmiany warunków 

umowy oraz sporządzenia aneksu do umowy. 

3. Szczegółowy wykaz nieruchomości z których będą odbierane odpady komunalne 

Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż w dniu podpisania umowy. Wykaz może 

się nieznacznie zmieniać w trakcie trwania umowy z Wykonawcą w wyniku składanych 

deklaracji na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wykaz będzie zawierał 

nieruchomości, z których będą odbierane bioodpady  

4. Nieruchomości zamieszkałe tj., zabudowa jednorodzinna i zabudowa wielorodzinna. 

5. Rodzaje odbieranych i zagospodarowanych odpadów. 

Rodzaje odpadów, które podlegają odbieraniu i zagospodarowaniu w ramach usługi 

świadczonej przez Wykonawcę, przedstawiono poniżej : 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) odpady z selektywnej zbiórki, a w szczególności: 

a) papier, 

b) szkło, 

c) metale, 
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d) tworzywa sztuczne, 

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

f) odpady wielkogabarytowe, 

g) bioodpady, 

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

i) zużyte baterie i akumulatory, 

j) przeterminowane leki i chemikalia, 

k) zużyte opony. 

6. Z terenu gminy Tczów w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. łącznie odebrano 

602,375 Mg odpadów w tym: 

- odpady zmieszane (niesegregowane) 352,700 Mg 

- odpady zebrane z sposób selektywny: 249,675 Mg 

 

V. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV): 

90500000-2 - Usługi związane z odpadami 

90512000-9 – Usługi transportu odpadów 

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów 

2. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tczów oraz odbieranie  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) w Tczowie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888), zapisami 

Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego  

nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki 

Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018 — 2023  

z załącznikami i zmianami oraz przepisami obowiązującego Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Tczów. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) 

o kodzie 20 03 01 z terenu nieruchomości zamieszkałych. 

2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie  

z podziałem na następujące frakcje: 

a) papier w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe  

z tektury (kod 20 01 O1, 15 01 01); 
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b) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw 

sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe (kody 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 04, 20 

01 40); 

c) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (kody 20 01 02, 15 01 07); 

d) bioodpady (kody 20 02 01; 20 01 08); 

e) przeterminowane leki (kod 20 01 32); 

f) zużyte baterie i akumulatory; 

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 35* , 20 O1 36); 

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07); 

i) zużyte opony (kod 16 01 03); 

j) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów 

prowadzonych we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości (kody 17 01 

01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 08 02, 

20 03 99); 

k) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych  

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych  

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,  

w szczególności igieł i strzykawek (kod odpadu 20 01 99); 

l) tekstylia i odzież (kody 20 01 10, 20 01 11); 

m) inne odpady komunalne nie wymienione w pkt. a) - l) - w tym także popioły  

i żużle z palenisk domowych. 

3) Odbieranie przez Wykonawcę odpadów wystawionych, np. w workach (tzw. 

"nadwyżki" która nie zmieściła się w pojemnikach na odpady zmieszane) pozostawione 

obok pojemników, przy czym nie dotyczy to odpadów wielkogabarytowych oraz 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodowych 

oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych wystawionych poza terminami zbiórki 

tych odpadów. 

4) Wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki na odpady surowcowe 

i odpady komunalne zmieszane: 

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne wyposaży i dostarczy właścicielom 

nieruchomości zamieszkałych worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów: 

a) niebieski — z przeznaczeniem na papier i tekturę, czasopisma, gazety itp.,  

w tym opakowania z papieru i tektury, 

b) żółty — z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne w tym opakowania  

z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe oraz metale  

i opakowania z metali, 

c) zielony — z przeznaczeniem na szkło i odpady opakowaniowe ze szkła 

bezbarwnego i kolorowego, 

d) brązowy — z przeznaczeniem na bioodpady. 
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Worki muszą być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych 

frakcji selektywnej zbiórki odpadów. Wykonawca będzie dostarczał mieszkańcom 

worki przy każdym odbiorze odpadów segregowanych w formie „worek za worek” lub 

w większej ilości jeżeli mieszkańcy zgłoszą taką potrzebę. Firma wstawi także zapas 

worków do Urzędu Gminy w Tczowie. 

4. Zamawiający szacuje na podstawie realnych ilości zebranych odpadów, że w trakcie 

wykonywania zamówienia (12 miesięcy) z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaną odebrane następujące 

ilości poszczególnych frakcji odpadów: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) – 444,08 Mg; 

2) papier w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe  

z tektury (kod 20 01 01, 15 01 01) – 8,53 Mg; 

3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw 

sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe (kody 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 04, 20 

01 40) – 101,00 Mg; 

4) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (kody 20 01 02, 15 01 07) 

– 91,99 Mg; 

5) bioodpady (kody 20 02 O1; 20 01 08) – 1,20 Mg; 

6) przeterminowane leki (kod 20 01 32) – 0,002 Mg; 

7) zużyte baterie i akumulatory – 0,05 Mg; 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 35* , 20 01 36) – 2,50 Mg; 

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) – 56,67 Mg; 

10) zużyte opony (kod 16 01 03) – 29,18 Mg; 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów 

prowadzonych we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości (kody 17 01 

01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 08 02, 

20 03 99) – 2,00 Mg; 

12) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych  

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych  

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,  

w szczególności igieł i strzykawek (kod odpadu 20 01 99) – 0,01 Mg; 

13) tekstylia i odzież (kody 20 01 10, 20 01 11) – 0,01; 

14) inne odpady komunalne nie wymienione w pkt. a) - l) - w tym także popioły  

i żużle z palenisk domowych – 1,00 Mg; 

15) odpady niebezpieczne – 0,30 Mg. 

UWAGA:  

Wymienione ilości poszczególnych frakcji odpadów przeznaczonych do odbioru   

i zagospodarowania mają charakter szacunkowy i mają one jedynie pomóc  

w przygotowaniu oferty. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w trakcie 

zamówienia rozbieżności między podaną szacunkową a zebraną faktycznie przez 
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Wykonawcę ilością odpadów. Wynikłe rozbieżności nie mogą stanowić podstawy 

ewentualnych roszczeń względem Zamawiającego. Wykonawca przed złożeniem oferty 

musi mieć świadomość, że dokonując na podstawie podanych wartości obliczeń 

uwzględnia ryzyko ich zmian w trakcie wykonywania zamówienia. 

5. Odbiór i częstotliwość odbioru odpadów. 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli z nieruchomości 

zamieszkałych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: od stycznia do marca i od listopada 

do grudnia 1 raz na 4 tygodnie a od kwietnia do października: 

a) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym: 1 raz na 2 tygodnie, 

b) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym: 1 raz na tydzień, 

2) odpady ulegające biodegradacji — od stycznia do marca i od listopada do grudnia 1 raz 

na 4 tygodnie a od kwietnia do października: 

a) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym: 1 raz na 2 tygodnie, 

b) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym: 1 raz na tydzień, 

Bioodpady nie będą odbierane z nieruchomości zamieszkałej, której właściciel 

zadeklarował kompostowanie odpadów i korzysta ze zwolnienia w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3) papier — odbiór 1 raz na 16 tygodni, 

4) szkło — odbiór 1 raz na 12 tygodni, 

5) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe — odbiór 1 raz 

na 4 tygodnie, 

6) meble, odpady wielkogabarytowe — odbiór 1 raz w roku, 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny — odbiór 1 raz w roku,  

8) zużyte baterie i akumulatory — odbiór 1 raz w roku, 

9) zużyte opony w ilości do 4 szt. (o średnicy do 1650 mm) rocznie — odbiór 1 raz w roku.  

W dniu odbioru odpadów komunalnych, pojemniki i worki będą wystawione w widocznym 

miejscu na chodniku, poboczu przed nieruchomością lub udostępnione w altanie śmieciowej 

z wejściem od strony ulicy we wskazanym w terminie, nie później niż do godziny 7:00 rano.  

6. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

Wykonawca jest obowiązany odbierać odpady zgromadzone w punkcie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. PSZOK będzie umożliwiał odbiór odpadów 

komunalnych zbieranych selektywnie, określonych w punkcie 3 ppkt 2). 

7. Na teren PSZOK Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć i ustawić kontenery 

przeznaczone do odbioru:  

1) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych — kontener odkryty,  

2) popiołu i żużlu z palenisk domowych — kontener o pojemności 1100 m3,  

3) zużytych opon — kontener o pojemności 1100 L,   

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego — kontener o pojemności 1100 L,  

5) zużytych baterii i akumulatorów kontener o pojemności 240 L,  

6) odpadów budowlanych pochodzących z drobnych remontów — kontener odkryty 
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7) odpadów tekstyliów i odzieży — kontener o pojemności 240 L,  

8) przeterminowane leki i chemikalia – kontener o pojemności 240 L, 

9) odpadów niebezpiecznych (np. świetlówki, lampy fluoroscencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć — kontener o pojemności 240 L,  

10) odpadów medycznych niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych  

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 

iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł  

i strzykawek kontener o pojemności 240 L.  

Kontenery powinny posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów są przeznaczone. 

Na pozostałe rodzaje odpadów PSZOK jest wyposażony w kontenery, będące własnością 

Zamawiającego. Są one w sposób jednoznaczny oznakowane, na jaką frakcje odpadów 

komunalnych są przeznaczone. 

8. Organizacja i prowadzenie PSZOK-u leżą po stronie Zamawiającego. Wykonawca będzie 

zobowiązany na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego w ciągu 48 godzin do odbioru 

frakcji odpadów zgromadzonych w PSZOK. 

9. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odpadów odebranych z Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub 

unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie 

Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty 

przekazania odpadów. 

10. Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe zamówienie zostało wykonane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony 

środowiska (t. j. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.), ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn, zm.) 

oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) wydanym na podstawie art. 9d ust. 2 ustawy  

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

11. Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe zamówienie zostało wykonane zgodnie  

z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tczów 

stanowiący załącznik do uchwały Rady Gminy Tczów nr XXX/159/2020 z dnia 31 sierpnia 

2020 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Tczów Nr XLV1/241/2021 z dnia 28 września  

2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Tczów nr XXX/ 159/2020 z dnia 31 sierpnia 

2020 r. (Dz. U. Woj. Maz. z dnia 2021 r., poz. 8731). 

12. Osiąganie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów 

odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach, Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 

2021 roku w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia 

i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1530) oraz Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia 
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składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2412). 

13. Stosowanie się do europejskich norm zarządzania środowiskiem, pod nadzorem osoby 

posiadającej kwalifikacje w zakresie prawidłowego stosowania tych norm, stosując 

określone procedury. 

14. Realizowanie usług w sposób sprawny, ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu 

drogowym oraz niedogodności dla mieszkańców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.); 

15. Odbieranie odpadów w sposób zapewniający utrzymanie stanu sanitarnego w tym: 

1) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami 

wysypanymi z pojemników, kontenerów i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu,  

2) ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie — dotyczy to m.in. 

ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno - 

prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu 

przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych, 

3) zapobieganie mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze 

zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomość oraz 

mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych. 

16. Organizowanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do 

punktów odbioru odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych 

remontów dróg, zmiany organizacji mchu drogowego, obfitych opadów śniegu itp.  

W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów 

realizacji przedmiotu umowy. W przypadku braku możliwości dojazdu odpady komunalne 

winny zostać odebrane w możliwie najkrótszym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

a Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie mieszkańców. 

17. Informowanie w formie pisemnej Zamawiającego o nieruchomościach, na których 

właściciel w ogóle nie wystawia worków z odpadami komunalnymi. Dotyczy to także 

nieruchomości, na których właściciel zbiera odpady komunalne w sposób niezgodny  

z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku podjętym uchwałą Rady 

Gminy Tczów (w tym mimo zadeklarowania nie zbierają selektywnie odpadów). W tych 

przypadkach Wykonawca odbierający odpady komunalne ma obowiązek przyjąć je jako 

zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie, ale nie później niż w przeciągu 3 dni 

powiadomić o tym Gminę pocztą elektroniczną na adres: odpady@tczow.pl oraz  

w bieżącym protokole wykonania usług. 

18. W zakresie częstotliwości i sposobu odbioru odpadów komunalnych — odbieranie 

poszczególnych frakcji odpadów komunalnych z częstotliwością i w sposób zgodny  

z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tczów 

oraz zapisami pkt. 5. 
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19. W zakresie zagospodarowania odpadów: 

1) odbieranie odpadów komunalnych i odpadów zielonych do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) zgodnie z zapisami Wojewódzkiego 

Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia 

Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 — 2017  

z uwzględnieniem lat 2018 — 2023 z załącznikami, 

2) przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

20. W zakresie dotyczącym harmonogramu wywozu odpadów komunalnych: 

1) sporządzenie harmonogramu w formie kalendarza po wcześniejszym uzgodnieniu  

z Zamawiającym, 

2) Wykonawca ma sporządzić harmonogram zapewniający regularność i powtarzalność 

odbierania odpadów tak, by mieszkańcy mogli w łatwy sposób zaplanować 

przygotowanie odpadów do odebrania, 

3) zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram w formie kalendarza Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć mieszkańcom przed pierwszym odbiorem odpadów 

komunalnych, dotyczy to również nowych nieruchomości, jeśli pojawią się w trakcie 

realizacji umowy, 

4) Wykonawca dostarcza harmonogram w formie kalendarza w ilości odpowiadającej 

liczbie gospodarstw domowych na terenie Gminy Tczów podanej przez 

Zamawiającego,  

5) wszelkie zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem zmian 

jednorazowych wynikających z nadzwyczajnych sytuacji, np. powódź, gwałtowne 

opady śniegu, nieprzejezdna droga. We wszystkich przypadkach zmiana 

harmonogramu nastąpi po uzgodnieniu między stronami. 

6) Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy. 

21. Przekazywanie Zamawiającemu: 

1) w terminie składania faktur — wykazu wszystkich posesji, od których zostały odebrane 

odpady komunalne w poszczególnych miesiącach objętych przedmiotem umowy, 

2) w terminie składania kolejnych faktur — wykazu posesji, które nie były zamieszczone 

we wcześniejszych wykazach, a odebrano z nich w bieżącym okresie odpady 

komunalne oraz wykaz posesji, od których zaprzestano odbierać odpady komunalne; 

3) do każdej faktury — kopie dowodów dostarczania odpadów do instalacji odzysku lub 

unieszkodliwiania, tj. karty ewidencji odpadów lub karty przekazania odpadów. 

22. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu protokoły wykonania usług oraz wykazy,  

o których mowa powyżej, w terminie do 20-go dnia następnego miesiąca, którego dotyczą. 
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23. Okazywanie na żądanie Zamawiającego innych dokumentów potwierdzających 

wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego 

wymaganiami i przepisami prawa. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie adresu instalacji komunalnych, do 

których będą przekazywane odpady zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

25. W zakresie używanych pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości środków technicznych, 

gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi,  

w ilości minimum jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie; 

2) użytkowania pojazdów specjalistycznych dla tego typu usług; pojazdy te winny być we 

właściwym stanie technicznym i prawidłowo oznakowane oraz wyposażone w system 

monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający 

trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu  

i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku 

odpadów — umożliwiający weryfikację tych danych; 

3) odbierania i transportowania odpadów pojazdami bezpylnymi i kontenerowymi 

zgodnie z przepisami art. 61 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym; transport odpadów wielkogabarytowych, odpadów umieszczonych  

w szczelnych workach plastikowych, może odbywać się pojazdami ciężarowymi; 

4) zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę, a także przed 

wydzielaniem nieprzyjemnego zapachu; 

5) zachowania właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów (mycie, 

dezynfekcja sprzętu winno odbywać się w warunkach spełniających wymagania  

z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej); pojazdy do odbierania odpadów 

komunalnych winny być myte z zewnątrz i wewnątrz oraz odkażane nie rzadziej niż 

raz w tygodniu. 

26. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów przewidzianych  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

27. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 

szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją 

przedmiotu umowy. 

VI. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych. 

W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się przedmiotowych środków 

dowodowych.  
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VII. Termin wykonania zamówienia. 

1. Termin rozpoczęcia realizacji usługi: 1 stycznia 2022 r. - chyba że procedura przetargowa 

ulegnie przedłużeniu i zawarcie umowy nie będzie możliwe, aby zachować ten termin, 

wówczas termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy 

2. Termin zakończenia realizacji usługi: 31 grudzień 2022 r. 

3. Rozpoczęcie czynności przygotowawczych do realizacji przedmiotu zamówienia, takich jak 

pierwsze opracowanie tras i harmonogramów, dostarczanie harmonogramów 

właścicielom nieruchomości, winno nastąpić w terminie umożliwiającym rozpoczęcie 

świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, z zachowaniem wymagań SWZ. 

VIII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1. 

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia 

Zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych 

Wykonawców. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 

przesłanki:  

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie 

szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym 

organami ścigania, lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 
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e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 5, 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których 

mowa w pkt 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza 

wykonawcę na podstawie art. 111 ustawy Pzp. 

IX. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp wykonawcę w stosunku do którego zachodzi okoliczność wskazana w art. 109 

ust.1 pkt 4 ustawy  Pzp, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, 

którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury; 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

X. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na zasadach określonych w Rozdziałach VIII i IX SWZ, oraz spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu . 

2. Warunki udziału w postępowaniu, stosownie do treści art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczą: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada: 

a) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i 

gospodarujących odpadami (BDO); 

b) zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach; 

c) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tczów dokonanego 

na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. warunek 
udziału w postępowaniu powinien spełniać co najmniej jeden z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, który zrealizuje usługi, do których realizacji 
wyżej wskazane dokumenty są wymagana (zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy PZP). 
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3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

ubezpieczenia nie mniejszą niż 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 

00/100). 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. warunek 

udziału w postępowaniu powinien spełniać co najmniej jeden z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 

a) posiada bazę magazynowo-transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 

60 km od granicy Gminy Tczów, na terenie do którego posiada tytuł prawny. Baza 

powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska  

z dnia 11 stycznia 2013 r. — w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

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

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje należycie 

co najmniej dwie usługi na rzecz właścicieli nieruchomości, polegające na 

odbieraniu w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, odpadów 

komunalnych o łącznej masie min. 300 Mg oraz przedstawi dowody, że  ww. usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie w formie poświadczenia, z tym że 

w odniesieniu  do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych 

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia, składa 

oświadczenie, potwierdzające, czy usługi wymienione w  wykazie zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie; 

c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym,  w tym: 

• co najmniej dwoma pojazdami specjalistycznymi bezpylnymi z funkcją 

kompaktującą, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych, zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się 

na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu; 

• co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych, zabezpieczonymi przed niekontrolowanym 

wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu; 

• co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 

Pojazdy powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 122); 
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Wszystkie pojazdy winny być wyposażone w urządzenia pozwalające 

Zamawiającemu na kontrolę tras przejazdu oraz miejsc załadunku i rozładunku,  

w formie elektronicznej i papierowej, udostępnione w ciągu 24 godzin od 

wezwania.    Wykonawca w przypadku awarii pojazdów niezbędnych do realizacji 

zamówienia musi mieć zapewniony natychmiastowy dostęp do pojazdów 

zastępczych. 

Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza 
łączne spełnienie warunków przez wykonawców.   
W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, 

dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie 

postepowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadania 

przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów 

technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze 

wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

5. Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia. 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych; 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane; 

3) Zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów; 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 

Pzp, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi 

zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
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b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

usługi których wskazane zdolności dotyczą. 

5) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, a także zbada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy. 

6) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie  

z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, 

że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 

polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby. 

XI. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu - wzór oświadczenia 

stanowi załącznik Nr 3 do SWZ. 

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w tym 

wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, oświadczenie  

o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców. Z oświadczenia musi wynikać, 

które usługi wykonują poszczególni wykonawcy. 

2) Oświadczenie o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający spełnianie 

warunków udziału w postepowaniu na dzień składania ofert  i stanowi dowód 

tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki 

dowodowe. 
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3) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających 

zasoby Wykonawca, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt 1, 

także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie 

warunku udziału w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na 

jego zasoby. 

2. Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez  

zamawiającego, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:  

1) Zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty 

w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), o którym mowa w Ustawie  

o odpadach z 14 grudnia 2021 roku; 

2) Zezwolenia na transport odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach; 

3) Wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tczów dokonanego na 

podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach; 

4) Polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

ubezpieczenia nie mniejszą niż 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 

00/100) a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia; 

5) Wykazu dostępnej Wykonawcy w celu wykonania zamówienia bazy magazynowo 

transportowej usytuowanej w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy 

Tczów, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami ; 

6) Wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

przedmiotu usługi w tym ilości odpadów, okresu wykonywania oraz podmiotów, na 

rzecz których usługi te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających 

czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, zgodnie  

z załącznikiem nr 5 do SWZ. 

W złożonym dokumencie wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

wykonał/ wykonuje należycie co najmniej dwie usługi na rzecz właścicieli 

nieruchomości, polegające na odbieraniu w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 

miesięcy, odpadów komunalnych o łącznej masie min. 300 Mg. 
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W odniesieniu  do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie 

powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia, składa oświadczenie, 

potwierdzające, czy usługi wymienione w  wykazie zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie 

7) Wykazu sprzętu dostępnego Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz  

z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami zgodnie z załącznikiem nr 6 

do SWZ. Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował do celów wykonania 

zamówienia minimum sprzętem określonym w rozdziale X pkt 2 ppkt 4) lit. c SWZ. 

W przypadku pojazdów ujętych w ww. wykazie należy dołączyć kopie dowodów 

rejestracyjnych i polis OC za wskazane pojazdy. 

3. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych  

w rozdziale X, pkt 2, ppkt 2) – 4) spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte  

w dokumentach i oświadczeniach wskazanych w punkcie 1 i 2.  

4. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale, muszą spełniać wymagania 

określone w ustawie Pzp i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy  

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy  

(Dz.U. z 2020 r., poz. 2415) a także wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452). 

XII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu potwierdzenia 
braku podstaw wykluczeniu. 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz  

z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania w zakresie art. 108 

ust. 1 pkt 1-6 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 

2 do SWZ.  

1)  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać 

brak podstaw wykluczenia z postępowania.  

2) Oświadczenie o którym mowa w pkt 1), stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia z postępowania na dzień składania ofert i stanowi dowód tymczasowo 

zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.  

3) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających 

zasoby Wykonawca, przedstawia wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt 1, także 
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oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu.  

2. Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez  

zamawiającego, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:  

1) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty 

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

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, 

jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 

działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury. Dokument ten, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jego złożeniem. 

2) Oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 

275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od 

innego wykonawcy, należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem 

Nr 4 do SWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie  

o którym mowa w ppkt 2), będzie zobowiązany złożyć każdy z Wykonawców.  

3. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania metodą spełnia/nie 

spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wskazanych  

w punkcie 1 i 2.  

4. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale, muszą spełniać wymagania 

określone w ustawie Pzp i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy  

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) a także wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452). 
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XIII. Odstąpienie od składania podmiotowych środków dowodowych. 
1. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  

1) 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, o ile 

wykonawca wskaże w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu. 

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność.  

3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków 

dowodowych pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 

baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 

polski, pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków 

dowodowych lub dokumentów. 

XIV. Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu 
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 

1. Pełnomocnictwo udzielane jest osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do 

reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego lub z innych 

dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku, gdy fakt umocowania wynika  

z dokumentów zawartych w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych dostępnych 

pod określonymi adresami internetowymi, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz 

danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. 

2. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty jest wymagane, jeżeli ofertę składa 

pełnomocnik. 

3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest wymagane, jeżeli ofertę składają 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

XV. Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty. 
1. Oferta ma być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym 

przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. 

2. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy, składane są w oryginale w postaci dokumentu 
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elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia  poświadczonego 

za zgodność z oryginałem. 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 

oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia  

o których mowa w pkt 2, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 

podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.  

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów  lub oświadczeń, o których mowa niniejszym  rozdziale wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa niniejszym  rozdziale, sporządzone  

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

XVI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do treści tej umowy. 

1. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umownych, stanowiących  

załącznik nr 8 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia wykonawcy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 Pzp oraz wskazanym  

w istotnych dla stron  postanowieniach umownych. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

 

XVII. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający 

będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 

technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej. 

1. Postępowanie prowadzone jest pod numerem referencyjnym sprawy: GPR.271.7.2021.KR 

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na 

wskazany numer referencyjny. 

2. Komunikacja miedzy zamawiającym a wykonawcami prowadzona jest w języku polskim. 

3. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia,  

z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp, prowadzi się pisemnie.  

4. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń z uwzględnieniem wyjątków 

określonych w ustawie Pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

5. Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków 

określonych w ustawie odbywa się za pośrednictwem Platformy. 
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6. Pod pojęciem Platforma należy rozumieć „Platformę Zamówień Publicznych ZETO PZP” 

narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień 

publicznych w formie elektronicznej pod adresem: https://przetargi.tczow.pl.  

7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na Platformie. 

8. Ogólne zasady korzystania z Platformy: 

1) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 

2) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu na 

subdomenie: https://przetargi.tczow.pl.  

3) Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres  

e-mail, na który otrzymuje link aktywacyjny, a następnie ustanawia hasło. 

4) Proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy 

podać dane firmy w strefie Wykonawcy, którą osoba zakładająca konto reprezentuje. 

5) Po założeniu konta i uzupełnieniu danych firmy Wykonawca ma możliwość złożenia 

oferty w postępowaniu. 

6) Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej, określa niezbędne wymagania sprzętowo 

- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 

512 kb/s; 

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, 

procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 1 0, Mac Os 

x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TIS 1.2, naj lepiej 

najnowszej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Intemet Explorer; 

d) włączona obsługa JavaScript; 

e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf; 

f) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej 

przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę. 

7) Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej, określa: 

a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. pliki o wielkości do 100 MB  

w formatach: dopuszczalne wszystkie formaty dokumentów; 

b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: 

a. plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest  

w systemie, jako zaszyfrowany — format kodowania UTF8. Możliwość 

otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez 

Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, 

b. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss)  generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest 

synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC. 

https://przetargi.tczow.pl/
https://przetargi.tczow.pl/
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8) Zamawiający zgodnie z 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej, określa dopuszczalny format kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego, jako : 

a) dokumenty w formacie „pdft zaleca się podpisywać formatem PAdES; 

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie 

wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie 

zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. 

9) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych  

z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą 

rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zamówień Publicznych ZETO PZP, tel. +48 

81 718 42 27 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 8.00- 16.00), e-mail: 

hd@zeto.lublin.pl 5. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy PZP postępowanie o udzielenie 

zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp, prowadzi się 

pisemnie. 

9. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie 

dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem 

wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

10. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego pytania. 

11. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich 

datę wczytania do Platformy. 

12. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SWZ z Platformy, zobowiązany jest do jej 

monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, gdyż zamieszczane tam 

są wszelkie informacje dotyczące postępowania. 

13. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

14. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

warunków zamówienia. 

15. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert — pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 

składania ofert. 

16. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 15, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

17. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 

mowa w pkt 15 niniejszego rozdziału, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania 

wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 
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18. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 16 niniejszego rozdziału nie 

wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

19. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

20. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

Uwaga! Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób 

zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania 

ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego (art. 

226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp). 

XVIII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami. 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Anna Tomczak nr tel. 

048 676-80-22 wew. 204, adres poczty elektronicznej podatki@tczow.pl.  

 

XIX. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 06.01.2022 r. 

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert. 

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, wskazanego w ust.1, zamawiający przed jego upływem, zwróci się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres 

przez siebie wskazany, nie dłuższy niż 30 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na jego przedłużenie. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą o którym mowa w ust. 3, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 

albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. 

6. Jeżeli wykonawca nie wyrazi pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, 

jego oferta zostanie odrzucona.   

 

XX. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do przygotowania oferty 

sporządzonej w sposób zgodny ze SWZ oraz ustawą. 

2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i złożona wyłącznie za pośrednictwem 

platformy Zamówień Publicznych ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.tczow.pl.  

3. Oferta  musi zawierać:  

1) wypełniony formularz ofertowy – według załącznika nr 1 do SWZ;  

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia – według załącznika nr  2 do SWZ; 

https://przetargi.tczow.pl/
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3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – według zał. nr 3 do 

SWZ; 

4) pełnomocnictwo – jeśli jest wymagane; 

5) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż 

pieniądz.  

Zamawiający Informuje, że dokument wymieniony w  pkt 3 ppkt 1) - stanowi treść oferty  

i nie podlega uzupełnieniu. 

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznaczną ofertę, zgodnie z przedmiotem 

zamówienia w określonym terminie. 

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, jako osoba fizyczna, osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, oraz podmioty występujące 

wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że oferta będzie spełniać 

następujące wymagania: 

1) Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego; 

2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązała wszystkich 

wykonawców występujących wspólnie. Podpisem elektronicznym opatruje ją 

Wykonawca (Pełnomocnik) upoważniony przez wszystkich  wykonawców 

występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu, albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 

3) Wykonawca (Pełnomocnik) wspomniany wyżej, dołącza do oferty pełnomocnictwo 

do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy, z podpisami upoważnionych przedstawicieli wykonawców. Treść 

pełnomocnictwa powinna dokładnie określać m.in.: 

a) w przypadku konsorcjum – określenie postępowania, którego dotyczy, 

oznaczenie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazanie 

Wykonawcy (Pełnomocnika) i zakres pełnomocnictwa (dokument winien być 

podpisany przez upoważnionych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców); 

b) w przypadku spółki cywilnej – określenie postępowania, którego dotyczy, 

wskazanie Pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa (dokument winien być 

podpisany przez wszystkich wspólników). 

6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Wykonawcą (Pełnomocnikiem). 

7. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w 

dokumentach zamówienia. 

8. Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w ramach udzielonych wyjaśnień nie 

może zmienić treści załączników do SWZ – wzory Zamawiającego. 

9. W przypadku dokonania zmiany powodujących niezgodność treści oferty z warunkami 

zamówienia, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy – jako 

niezgodna z warunkami zamówienia. 
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10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę na zasadach i 

w trybie określonym w niniejszej SWZ przy wykorzystaniu platformy Zamówień 

Publicznych ZETO PZP . 

11. Zmiana oferty następuje za pośrednictwem dedykowanego mechanizmu wycofania 

oferty oraz jej ponownego złożenia. 

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 w zw. z art. 74 ustawy, oferty składane  

w postępowaniu o zamówienie publiczne, są jawne i podlegają udostępnieniu, z 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 

2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. 

poz., 1913 z późn. zm.), jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

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

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa, które Wykonawca chce zastrzec, muszą zostać załączone  w systemie i 

w odpowiedni sposób oznaczone zgodnie z instrukcją wykonawcy. 

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować 

będzie ich odtajnieniem. 

14. Zgodnie z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 z późn. zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym 

zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 

zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 

uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu 

należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.  

XXI. Sposób oraz termin składania ofert. 

1. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych ZETO PZP  pod 

adresem: https://przetargi.tczow.pl.  

2. W momencie złożenia oferty przez Platformę i podpisanie jaj podpisem kwalifikowanym, 

podpisem osobistym lub podpisem zaufanym oferta zostaje automatycznie zaszyfrowana  

i przesłana do Zamawiającego. 

3. Termin składania ofert upływa w dniu 08.12.2021 r. o godz. 10.00.  

4. Terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 

Platformie.  

5. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Pzp. 

https://przetargi.tczow.pl/
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XXII. Termin otwarcia ofert. 

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.12.2021 r. o godz. 10:30.  

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie  

Załączników (ofert). 

3. Zgodnie z art. 222 ust.2, w przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym w pkt 1, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 

usunięciu awarii.  

 

XXIII. Sposób obliczania ceny. 

1. Cena oferty musi być podana: 

1) cyfrowo i słownie w złotych polskich; 

2) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena brutto. 

2. Tak wyliczona cena posłuży do oceny oraz porównania złożonych ofert w ramach 

kryterium „cena oferty brutto”. 

3. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia 

wynikające z niniejszej specyfikacji warunków zamówienia oraz wszelkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Cena jednostkowa danej pozycji będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów i będzie 

podana w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy czym 

końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 

grosza.  

5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w złotych 

polskich. 

6. Rozliczenie za wykonanie usługi będzie następowało w okresach miesięcznych. 

7. Cena oferty nie podlega negocjacjom czy zmianom. 

8. Wykonawca poda w formularzu ofertowym kwotę podatku od towarów i usług (VAT) 

obliczoną wg stawki właściwej dla przedmiotu zamówienia obowiązującej według stanu 

prawnego na dzień składania ofert. 

9. Cena oferty stanowi wynagrodzenie za odebrane i zagospodarowane odpady zmieszane  

i segregowane z nieruchomości z obszaru Gminy Tczów oraz PSZOK, a także wyposażenie 

PSZOK w pojemniki i mieszkańców w worki na odpady. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo, a słownie, jako wartość 

właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie. 

11. W wyniku nie uwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia 

Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest 

bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, skalkulowania ceny oferty 

z należytą starannością. 

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości waloryzacji ceny, stosownie do treści art. 439 Pzp. 
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XXIV. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny 
ofert. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym 

kryterium: 

1) Cena oferty brutto – 60% wagi 

Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty 

brutto w PLN podanej w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ. 

2) Termin płatności faktur – 40%  

Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę terminu 

płatności faktur dla Przedmiotu zamówienia podanego w formularzu ofertowym – 

załącznik nr 1 do SWZ.  

Termin płatności faktur zaoferowany przez Wykonawcę nie może wynosić mniej niż 7 

dni i nie więcej niż 30 dni. Wykonawcy oferują termin płatności w pełnych dniach (7 

dni lub 14 dni lub 30 dni). 

Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskaże terminu płatności faktury, Zamawiający 

przyjmie, że oferuje on minimalny termin tj. 7 dni i przyzna 0 pkt. W przypadku 

zaoferowania przez Wykonawcę terminu płatności faktury krótszego niż 7 dni 

Zamawiający ofertę odrzuci. 

2. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

3. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego 

oferta niepodlegająca odrzuceniu otrzyma największą liczbę punktów. 

5. Oferty oceniane będą komisyjnie w sposób punktowy od 0 do 100 punktów na zasadach 

niżej określonych: 

1) Cena oferty brutto: (60%) 0-60 punktów gdzie punkty przyznaje się wg wzoru:  

𝑷(𝒄) =  
𝑪𝒏

𝑪𝒐
 𝒙 𝟔𝟎 

gdzie: 

P(c) - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena oferty brutto” 

Cn - najniższa zaoferowana cena w PLN brutto spośród złożonych ofert niepodlegających 

odrzuceniu 

        Co - cena brutto w PLN ocenianej oferty. 

Maksymalna ilość punktów jaką możne otrzymać oferta za kryterium „Cena oferty” 

wynosi 60 pkt. 

 

2) Termin płatności faktury: (40 %) 0-40 punków gdzie punkty przyznaje się wg wzoru: 

P(t) = T1 lub T2 lub T3  

gdzie:  

P(t) - ilość pkt. przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Termin płatności 

faktury”  
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T1, T2 T3 - punkty za poszczególne terminy płatności przyznane zgodnie z poniższą 

tabelą: 

 

Termin płatności faktury Punkty 

T1 – Termin płatności 7 dni od daty  złożenia prawidłowo 

wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego 

0 

T2 – Termin płatności 14 dni od daty  złożenia prawidłowo 

wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego 

20 

T3 – Termin płatności 30 dni od daty  złożenia prawidłowo 

wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego 

40 

Maksymalna ilość punktów jaką możne otrzymać oferta za kryterium „Termin płatności 

faktury” wynosi 40 pkt. 

 

6. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów 

obliczoną według wzoru:  

𝑷 =𝑷(𝒄)+𝑷(t) 

7. Zamawiający oceniał będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane powyżej 

kryteria.  

8. Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100. 

9. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów  

10. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych 

kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru 

oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą 

punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub kosztem. 

11. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

12. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek— 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

W przypadku innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami 

zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, zamawiający wyznacza 

Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub 

zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się 

za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 

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

1. Zamawiający  zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego 

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zgodnie z  art. 308 ust. 2 i 3 Pzp.  



32 | S t r o n a  
 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany 

przed podpisaniem umowy do: , 

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie 

określonej w Rozdziale XXVII SWZ;  

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 59 ustawy Pzp, zastrzega sobie prawo 

żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający na podstawie art. 263 ustawy 

pzp, może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych  

w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 

postępowanie. 

6. Zamawiający wraz z umową w sprawie zamówienia publicznego zawrze z Wykonawcą  

umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

XXVI. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota. 
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 6 000,00 PLN (słownie złotych: sześć 

tysięcy złotych 00/100). 

2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru 

wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:  

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu O/Tczów 

57 9157 0002 0020 0200 0592 0028 

Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą 

wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).  

4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje 

zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.  

5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, jeżeli 

wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę 
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wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - z adnotacją: 

„Wadium - postępowanie nr GPR.271.7.2021.KR”.  

6. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp. Zmiana formy wadium musi być 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.  

7. Zgodnie z art. 98 ust. 6 Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,  

a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa 

w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela  

z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:  

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 

ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków 

dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało 

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;  

2) 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;  

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

leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.  

8. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp musi wynikać 

bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, 

zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty 

określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 

6 Pzp.  

9. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp podlegać muszą prawu 

polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 

7 pkt 2-4 Pzp będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie.  

W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których 

mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub 

poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje i poręczenia 

podlegać muszą prawu polskiemu, a wszystkie spory odnośnie gwarancji poręczeń będą 

rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądu właściwego dla 

siedziby zamawiającego.  

10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

11. Na podstawie art. 450 ust. 4 Pzp w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca 

może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
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XXVII. Informacja dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
zamawiający je przewiduje. 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako oferta najkorzystniejsza, będzie 

zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 

2% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. Zabezpieczenie musi zostać wniesione 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) w pieniądzu; 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 

zamawiającego:  

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu O/Tczów 

57 9157 0002 0020 0200 0592 0028 

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

XXVIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 
7 Pzp 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień w przedmiotowym postępowaniu. 

 

XXIX. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,  

w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje 

takie wymagania. 

1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy PZP zamawiający wymaga przez cały okres 

trwania umowy zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy osób 

wykonujących czynności związane z: odbiorem odpadów, obsługujących śmieciarki, 

kierowców pojazdów transportujących odpady, wykonujących czynności związane  

z zagospodarowywaniem zebranych odpadów. 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 
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podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 1 czynności. Uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

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

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

XXX. Wskazanie procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia. 

Zamawiający nie przewiduje zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach.  

XXXI. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, 

jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 Pzp. 

Zamawiający nie zastrzega czynności, które wykonawca ma obowiązek wykonywać 

osobiście.  

XXXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia  

w walutach obcych. 

 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

XXXIII. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 

przewiduje ich zwrot. 

 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXXIV. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp, 

jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania. 

 Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa  

w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp. 

XXXV. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp, jeżeli zamawiający 

przewiduje takie wymagania. 

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 

XXXVI. Informacja o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny 
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia 
jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

XXXVII. Podwykonawcy. 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
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2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi 

wskazać w ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu 

podwykonawca oraz podać nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca 

podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych 

w wykonanie zamówienia, jeżeli są już znani. Wykonawca zobowiązany jest do 

zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuj e 

wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 

wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

XXXVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 

na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. 

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

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

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie:  



37 | S t r o n a  
 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej,  

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1;  

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 

zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień. 

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 

postępowania; 

2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 

11. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do 

postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia 

podpisem zaufanym. 

12. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego,  

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa 

w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. 

2020 r. poz. 2320). 

XXXIX. Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 

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), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”. 

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 „Rozporządzenie”, informuję, że:: 

https://sip.lex.pl/#/document/19062514?unitId=art(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tczów, którą reprezentuje 

Wójt Gminy Arkadiusz Baran (adres Tczów 124, 26-706 Tczów tel. 48/6768022,  

e-mail.:sekretariat@tczow.pl. 

2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu e-mail:  iod@tczow.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tczów w 2022 roku”.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia  

z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  

z późn. zm.), zwanej dalej 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 obowiązywania umowy. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia  

w związku z przepisami ustawy Pzp. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Pzp. Odbiorcą 

będzie również dostawca Platformy Zamówień Publicznych ZETO PZP tj.: Zakład 

Elektronicznej Techniki Obliczeniowej “ZETO” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie,  

ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. 

7. 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.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

1) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania; 

2) w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 

Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

Rozporządzenia; 

3) na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych.  

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może 

żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na 

mailto:iod@tczow.pl
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celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. 

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są 

wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora. 

14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy 

wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje 

ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do 

protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w 

załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 

2 Rozporządzenia. 

15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 

16. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia. 

 

XL. Spis załączników. 

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy; 

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;  

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu  

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik Nr 5 - Wykaz głównych usług; 

Załącznik Nr 6 - Wykaz sprzętu; 

Załącznik Nr 7 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji  

                             Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy       

                             wykonywaniu zamówienia; 

Załącznik Nr 8 - Projektowane postanowienia umowne; 

 

Na oryginale podpisał 

   Wójt Gminy Tczów 

      Arkadiusz Baran 


