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WPROWADZENIE
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 53), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
W zakresie nieuregulowanym poniżej stosuje się przepisy ustawy Pzp.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
3. Postępowanie oznaczone jest znakiem GI.271.1.2019. Wykonawcy winni we
wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane
oznakowanie.
I. NAZWA , ADRES, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ , STRONY INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa:
Gmina Przytuły
Adres:
18-423Przytuły, ul. Supska 10
Strona internetowa: www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/
Poczta elektroniczna: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl
Numer telefonu:
512-413-016
Numer faksu:
(86) 217 70 03
Godziny pracy:
od 730 do 1530
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem
trybu przewidzianego w art. 24aa ustawy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły oraz
wyposażenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zw. dalej
PSZOK w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w okresie 9 miesięcy od dnia 1
kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019r.
2. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie:
1) powierzchnia Gminy Przytuły wynosi 71,18 km2.
2) liczba stałych mieszkańców Gminy Przytuły wynosi 2150 osób (dane na
podstawie ewidencji ludności na dzień 31.12.2019 r.)
3) szacunkowa liczba faktycznie zamieszkałych osób w gminie (na podstawie
złożonych deklaracji) wynosi 1374 osoby.
4) szacunkowa liczba gospodarstw domowych wynosi 429 (dane na podstawie
złożonych deklaracji):
a) 418 gospodarstw domowych zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów
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b) 11 gospodarstw domowych zadeklarowało zmieszaną zbiórkę odpadów
Na terenie Gminy Przytuły obok zabudowy jednorodzinnej znajdują się dwa
budynki wielorodzinne. Mieszkania w blokach należy jednak traktować jako
niezależne nieruchomości ze względu na odrębność ich własności. Każdy
właściciel mieszkania indywidualnie składa deklarację i zaopatruje się
w pojemnik o pojemności co najmniej 110l.
5) liczba miejscowości położonych na terenie administracyjnym Gminy Przytuły
wynosi 20
6) szacowana ilość odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania w trakcie
trwania umowy wynosi:
a) Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne, biodegradowalne- 98 Mg

b) Selektywne odpady komunalne – 21 Mg
c) wielkogabarytowe, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny,
baterie, leki, wyposażenie i obsługa PSZOK)– 5 Mg
Zamawiający zastrzega, że podane ilości mają charakter szacunkowy i
służą przede wszystkim oszacowaniu kosztów realizacji usługi.
3. Pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych, zapewnia Gmina Przytuły.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia worków do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych.
1) rodzaje
pojemników
do
gromadzenia
odpadów
zmieszanych:
a) Typu SM o pojemności 110 l
b) Typu SM o pojemności 220 l
2) charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów:
a) materiał - folia polietylenowa LDPE,
b) pojemność – 120 l,
c) oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadach:
─ niebieskie – z przeznaczeniem na papier, oznaczone napisem „Papier”
─ zielone – z przeznaczeniem na szkło, oznaczone napisem „Szkło”
─ żółte – z przeznaczeniem na metale, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
─ brązowe – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, oznaczone napisem „Bio”
d) grubość dostosowana do ilości i rodzaju odpadów, wykluczająca rozerwanie
się worka.
5. Na terenie gminy Przytuły będzie obowiązywał system mieszany workowo –
pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych.
6. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie następujących usług:
a) zmieszane odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady
biodegradowalne.
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Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o pojemności co
najmniej 110 l. W dniu odbioru odpadów właściciel nieruchomości wystawi je
przed posesję przy drodze dojazdowej do nieruchomości zapewniając łatwy
dostęp Wykonawcy.
Zmieszane odpady komunalne i pozostałości z sortowania odpadów przeznaczone do
składowania odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z gminy Przytuły
Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować zgodnie z aktualnie obowiązującym
Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego, tj. przekazać do Instalacji
Regionu Zachodniego – obszar Czartoria.
Pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych, zapewnia Gmina Przytuły.
Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych – w okresie letnim od 1
maja do 30 września dwa razy w miesiącu, w okresie zimowym od 1 października do 30
kwietnia raz w miesiącu.



odpady „zielone” - biodegradowalne

Selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych na nieruchomościach zamieszkałych
z terenu gminy Przytuły będzie się odbywać w systemie workowym.
Odpady zielone, powstające na nieruchomościach zamieszkałych, niezagospodarowane
we własnym zakresie (kompostowniki) powinny być gromadzone w workach koloru
brązowego, oznaczonego napisem „Bio”.
Worki zapewnia Wykonawca bez limitu, wg potrzeb mieszkańców. Wykonawca
zobowiązany jest przy każdym odpadów selektywnie zbieranych do zostawienia
właścicielowi nieruchomości nowych worków w ilości odebranych, chyba że właściciel
nieruchomości zgłosi potrzebę otrzymania dodatkowych worków na poszczególne
frakcje odpadów. Właściciele nieruchomości otrzymują worki bezpłatnie.
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – 1 raz w miesiącu.
Odpady biodegradowalne (bio) Wykonawca zobowiązany będzie przekazać do instalacji
Regionu Zachodniego – obszar Czartoria.

b) selektywnie zbierane odpady komunalne
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych
z terenu gminy Przytuły będzie się odbywać w systemie workowym.
Worki zapewnia Wykonawca bez limitu, wg potrzeb mieszkańców. Wykonawca
zobowiązany jest przy każdym odbiorze poszczególnych frakcji odpadów selektywnie
zbieranych do zostawienia właścicielowi nieruchomości nowych worków w ilości
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odebranych, chyba
że właściciel nieruchomości zgłosi potrzebę otrzymania
dodatkowych worków na poszczególne frakcje odpadów. Właściciele nieruchomości
otrzymują worki bezpłatnie.
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie :
 szkło – 1 raz na kwartał
 tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz drobny metal -w
okresie od października do grudnia raz na kwartał, w okresie od kwietnia do
września raz na dwa miesiące
 papier – dwa razy w roku

W przypadku odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów,
Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku i
unieszkodliwiania,
zgodnie
z
hierarchią
postępowania
z
odpadami,
o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1592.)

c) odpady wielkogabarytowe i wyeksploatowany sprzęt elektryczny
i elektroniczny, odpady niebezpieczne typu leki, baterie, Zasady dotyczące Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)



odpady wielkogabarytowe
i elektroniczny

i

wyeksploatowany

sprzęt

elektryczny

Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych w/w odpadów
przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z
Wykonawcą szczegółowych terminach.
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – dwa razy w roku.
W okresie między wystawkami mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć
odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Przytułach, przy
ul. Supskiej 10, w dni robocze: poniedziałek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00. Jeżeli
poniedziałek lub czwartek wypada w dni wolne od pracy będą przyjmowane w dniu
następnym.


odpady niebezpieczne typu leki, baterie

Odpady niebezpieczne odbierane będą z punktów stacjonarnych (wykaz punktów
zostanie przekazany Wykonawcy; ilość punktów odbioru: leki – 1, baterie - 1).
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Wykonawca zobowiązany będzie przed 1 kwietnia 2019 r. dostarczyć i ustawić
w wyznaczonej przez Zamawiającego aptece pojemnik do selektywnego zbierania
przeterminowanych leków i Urzędzie Gminy pojemniki do selektywnego zbierania
baterii, zaopatrzone w małe otwory wrzutowe. Do zadań Wykonawcy będzie należało
odbieranie tych odpadów ze wskazanych miejsc (w godzinach ich pracy) po zgłoszeniu o
jego wypełnieniu lub w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych
pojemników.


Zasady dotyczące Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK)

Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego we wszystkie urządzenia niezbędne
do jego prawidłowego funkcjonowania najpóźniej do dnia 5 kwietnia 2019r. oraz obsługi punktu
w czasie obowiązywania umowyoraz do doszacowania kosztu wyposażenia i obsługi PSZOK do
kosztu wywozu odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. W dni robocze w poniedziałek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00 właściciele
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Przytuły będą mogli przekazywać chemikalia,
zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robót
niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji
architektoniczno-budowlanej, zużyte opony, odpady zielone i inne odpady niebezpieczne. Przez
wyposażenie Zamawiający rozumie dostarczenie niezbędnych urządzeń (kontenerów) do
gromadzenia ww. odpadów na plac zlokalizowany przy ul. Supskiej 10 pełniący funkcję Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Pojemniki powinny być dostosowane do rodzaju
gromadzonych w nich odpadów. Zamawiający wymaga aby pojemniki dostarczone przez
wykonawcę zapewniały możliwość gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów w ich
wnętrzu.
W przypadku gdy pojemnik dostarczony przez Wykonawcę okaże się zbyt mały, zamawiający
ma prawo wezwać wykonawcę do jego zmiany, w terminie określonym w wezwaniu. Przez
obsługę Zamawiający rozumie odbiór, transport, poddanie odzyskowi lub unieszkodliwianiu
odpadów gromadzonych w PSZOK-u na telefoniczne zgłoszenie pracownika Urzędu Gminy
Przytuły lub z częstotliwością zapobiegającą przepełnienie urządzeń do ich gromadzenia.
Odpady należy odebrać w ciągu 48 godz. od zgłoszenia - telefonicznego lub mailowego dokonanego przez pracownika Zamawiającego.

odpady budowlane



Odpady budowlane i rozbiórkowe, powstałe w wyniku robót niewymagających
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektonicznobudowlanej odbierane będą w specjalnych pojemnikach zamówionych przez
właściciela nieruchomości u Przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne .
Odbiór odpadów nastąpi w ciągu 48 godzin od zgłoszenia Przedsiębiorcy
potrzeby ich odbioru. Odpady budowlane i rozbiórkowe, powstałe w wyniku
robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu
administracji architektoniczno-budowlanej odbierane będą od właścicieli
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nieruchomości także w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Przytułach, przy ul. Supskiej 10, w dni robocze: poniedziałek i czwartek w godz.
od 8.00 do 15.00. Obowiązek transportu leży po stronie właściciela
nieruchomości.
Wykonawca jest zobowiązany do wywozu odpadów
rozbiórkowych i budowlanych oraz do oszacowania kosztu wywozu tychże
odpadów
do
kosztu
wywozu
odpadów
wielkogabarytowych
i
wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Gmina Przytuły w
trakcie dotychczasowej praktyki nie stwierdziła zgłoszeń dotyczących
konieczności odbioru odpadów rozbiórkowych i budowlanych. Fakt ten może
świadczyć o gospodarczym wykorzystaniu tychże odpadów przez ich posiadaczy.
Gospodarowanie odpadami budowlanymi z innych robót odbywać się będzie
w oparciu o indywidualne umowy cywilno-prawne zawierane pomiędzy podmiotami
wykonującymi prace remontowo-budowlane i właścicielami nieruchomości lub między
właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami.

7. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska

1) Wykonawca jest zobowiązany do spełniania wymagań określonych
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),
2) Wykonawca zobowiązany jest do porządkowania terenu zanieczyszczonego
odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, worków
i pojazdów powstałymi w trakcie realizacji usługi odbioru od właścicieli
nieruchomości objętych zamówieniem.
8. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
1) na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności podczas realizacji
zamówienia przy transporcie i obsłudze pojazdów zbierających odpady,
2) zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać w okresie świadczenia
usługi, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez zatrudnioną
osobę/osoby lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu,
wykonawca/podwykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na to miejsce
innej osoby/osób.
3) w trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w
wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania w/w wymogów,
7

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4) najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy wykonawca
przekaże zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji
zamówienia, ze wskazaniem stanowisk, czynności jakie będą wykonywać wraz z
oświadczeniem, że wymienione w wykazie osoby są zatrudnione przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej na
okres realizacji umowy. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w
wykazie osób, wykonawca powiadomi zamawiającego o zmianie i dostarczy w
ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy o pracę przez nowego pracownika,
zmieniony wykaz wraz z oświadczeniem, że wymienione w wykazie osoby są
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem pracodawcy
będącego wykonawcą lub podwykonawcą.
5) w trakcie realizacji zamówienia
na każde
wezwanie
zamawiającego
w wyznaczonym w wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności
w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, których
dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących
w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni
okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika
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przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
6) W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy
przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
3) sankcje z tytułu niespełnienia w/w wymagań zostały wskazane w § 9 ust. 1 pkt.
11 wzoru umowy.
Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
905 00000-2 Usługi związane z odpadami
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami
IV. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej, faxem i drogą
elektroniczną.
6. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia ustala się od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
VI. WARUNKI WYKONANIA USŁUGI, OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM
I W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.

2.

Po podpisaniu umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem realizacji zamówienia
Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości,
z których będą odbierane odpady, z wyszczególnieniem gospodarstw domowych
zbierających odpady selektywnie.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia właścicielom nieruchomości, którzy
zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów po dwa worki dla każdej frakcji
odpadów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przed rozpoczęciem
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realizacji zamówienia tj. przed 1 kwietnia 2019 r.
3. Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości zamieszkałych całą masę
odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób
selektywny. Wielkości podane w rozdziale III ust. 2 pkt. 6 SIWZ są szacunkowe
i mogą ulec zmianie zgodnie z bieżącymi potrzebami mieszkańców Gminy Przytuły.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zebrania także odpadów leżących obok
pojemników jeśli jest to wynikiem jego działalności.
5. Wykonawca zapewni właściwy stan sanitarny (mycie i dezynfekcję) pojazdów
używanych podczas realizacji zamówienia.
6. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających
w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.
7. Zamawiający przekazuje Wykonawcy informacje niezbędne dla prawidłowego
wykonywania Umowy, w szczególności dotyczące zmian w liczbie i lokalizacji
nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów. Wykonawca
zobowiązany jest na tej podstawie np. do odbierania odpadów z nowo powstałych
gospodarstw domowych. Ewentualne zmiany nie będą miały wpływu na wysokość
należnego wynagrodzenia.
8. Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców
o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu
Wykonawca sporządza harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie
akceptował i publikował na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przytuły oraz Sołectwach a Wykonawca w
formie wydruków będzie na własny koszt dystrybuował przekazując właścicielom
nieruchomości lub umieszczając w skrzynce pocztowej przy każdej nieruchomości
zamieszkałej objętej przedmiotem zamówienia. Dokładne adresy nieruchomości,
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji „reklamacji” (nieodebranie
z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na
odpady segregowane itp.) w ciągu 48 godzin od otrzymania zawiadomienia faxem
lub drogą elektroniczną (poczta e-mail) od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji
należy niezwłocznie potwierdzić faxem lub drogą elektroniczną (poczta e-mail) na
adres Zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania obowiązku ciążącego na
właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości tego
obowiązku podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane
odpady komunalne z zastrzeżeniem, że przy dwukrotnej nieprawidłowości
w zakresie gromadzenia odpadów w ramach danej nieruchomości zgłosi powyższy
fakt zamawiającemu pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną (poczta e-mail)
załączając dokumentację filmową lub zdjęciową umożliwiającą identyfikację
nieruchomości z rejestracją daty i godziny.
11. Zakazuje się wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości
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12.
13.

14.

15.

16.

oraz mieszania poszczególnych frakcji odpadów zbieranych selektywnie.
Wykonawca udostępni każdorazowo na wniosek zamawiającego zapisy
z monitoringu dotyczące położenia pojazdów, miejsc ich postoju i wyładunku.
Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przytuły wykonawca
zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu
zgodnie z obowiązującym prawem, w tym wymaganiami ochrony środowiska)
kierując się treścią zawartą w aktualnie obowiązującym Planie Gospodarki
Odpadami dla Województwa Podlaskiego.
Do odbioru poszczególnych frakcji odpadów należy użyć taki rodzaj pojazdu, który
umożliwi dalszą segregację na linii sortowniczej w RIPOK-u, a tym samym umożliwi
osiągnięcie żądanych poziomów recyklingu. Do zbierania i transportu odpadów
zmieszanych mogą być używane pojazdy z zabudową z płytą zgniatającą, nie
dopuszcza się tu zabudowy bębnowej typu rotopress, która uniemożliwia
późniejszą segregację.
Zamawiający wymaga zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 Pzp dostosowania wykonania
usługi na odbiór odpadów od osób niepełnosprawnych w ten sposób, że odbiór
odpadów odbywać się będzie, po wcześniejszym zgłoszeniu przez osobę
niepełnosprawną, bezpośrednio z jej posesji.
Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia:
1) Wykonawca ma obowiązek dostarczania zamawiającemu w wersji papierowej
sprawozdań półrocznych o jakich mowa w art. 9 n ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629.)
do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczą.
Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych
i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. 2018
poz. 1627), a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi
wzorami druków .
2) wykonawca jako podmiot prowadzący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań o jakich
mowa w art. 9na ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629.) oraz przekazywania ich
wójtowi w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.
3) wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu kart przekazania
odpadów do RIPOK-u bądź do innej jednostki która odbiera odpady selektywnie
zebrane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592.)
zgodnie z obowiązującymi wzorami.
Na potwierdzenie przekazania odpadów Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić raz w miesiącu karty przekazania odpadów.
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VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający wymaga wykazania przez
wykonawcę spełniania następujących warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1b pkt 1 i 3 dotyczących:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
a) wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada zezwolenie na zbieranie
odpadów zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1592),
b) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przytuły,
c) posiada wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dot.
zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, iż:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co
najmniej 1 usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (minimum
400 gospodarstw domowych lub zbiórka i zagospodarowanie odpadów
o masie minimalnej 120 Mg )
b) dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej następującymi środkami
technicznymi:
- bazą magazynowo –transportową, która spełnia wymogi Rozporządzenia
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);
- pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymogi Rozporządzenia 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):
• co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych
• co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych
 co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
2.Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który
nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.
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3.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji
zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu na
zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp oraz załączyć do oferty stosowne
pełnomocnictwo.
4.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
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim
stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. W takim
przypadku wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1.
6.W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach wskazanych w art.
24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Ponadto, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający wykluczy
z postępowania wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przed sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
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trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1629.),

IX . WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
A. Oświadczenia składane wraz z ofertą
1. Wraz z ofertą wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenia
w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz
w niniejszej SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2
do SIWZ oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje
o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, warunków udziału
w postępowaniu.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do
SIWZ, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania danego wykonawcy,
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
B. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp (tj. informacji z otwarcia
ofert), wykonawca składa w oryginale oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty
w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu,
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia podany jest w Załączniku nr 4 do
SIWZ.
C. Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę na żądanie
zamawiającego
Zamawiający – przed wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów
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potwierdzających:
1. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) kopia aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów prowadzonego przez Wójta Gminy Przytuły
2) kopia aktualnego zezwolenia na zbieranie odpadów zgodnie z art. 41 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592)
3) kopia aktualnego wpisu do rejestru Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska dot. zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
4) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. (Wzór wykazu
stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ)
5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. (Wzór wykazu
stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ).
Uwaga dot. ust.1
1. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego dostawa była wykonana, o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
2. Brak podstaw do wykluczenia:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu potwierdzania braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2) Wykonawca z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
a) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ppkt 1
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
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lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed terminem składania ofert.
b) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa ppkt 2 lit. a, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis
ppkt 2 lit. a w zakresie terminu wystawienia dokumentów stosuje się
odpowiednio.
3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
ww. oświadczenia i dokumenty składa odrębnie każdyz Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Dokumenty innego podmiotu, na którego zasobach wykonawca polega na
zasadach art. 22a ustawy:
1) zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw
do wykluczenia wymienionych w pkt 2.,
2) wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia,
3) w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów,
które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
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zdolności dotyczą.
D. Informacje dodatkowe dotyczące oświadczeń i dokumentów
1. Oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać
wymagania określone w ustawie Pzp i przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.
z 2016., poz. 1126).
2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w dziale C ust. 2 w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie
przez zamawiającego dokumentów.
4. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w dziale C ust. 1 i 2, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego,
a w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
korzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one aktualne.
X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1.

W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się
w języku polskim, zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
( Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) zwanej dalej Prawem pocztowym, osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniach usług droga
elektroniczną (Dz. U. z 2018 r. poz. 650):
1) osobiście:
bezpośrednio w Urzędzie Gminy Przytuły w pokoju nr 4, w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
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4) pisemnie na adres:
Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423Przytuły
5) faksem na numer: 86 217 70 03
6) elektronicznie e-mailem na adres: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl
UWAGA:
1. W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną za prawidłowo
przekazany dokument (oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, informację)
Zamawiający uważa przekazanie (przesłanie) skanu danego dokumentu.
2. Korespondencja kierowana do zamawiającego ma być opatrzona numerem
referencyjnym sprawy tj. GI.271.1.2019
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Forma składanych oświadczeń i dokumentów:
1) Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa
pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca zobowiązany jest złożyć
w formie pisemnej (w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym
podpisem):
a) Ofertę(pod rygorem nieważności),
b) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale IX, Zamawiający
nie dopuszcza składania ofert i oświadczeń w postaci elektronicznej,
opatrzonych przez wykonawcę kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
2) Oświadczenia dotyczące wykonawcy, o których mowa w rozdziale IX część A
i B, C ust. 2 pkt. 2) ppkt. b) składane są w oryginale,
3) Dokumenty, o których mowa w rozdziale IX część C ust. 1 i ust. 2 pkt. 2
ppkt a), składane są w oryginale lub kopii poświadczone za zgodność
z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Wykonawca
zobowiązany jest na każdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację „za
zgodność z oryginałem” opatrzoną imienna pieczątką i podpisem lub
czytelnym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy.
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
3. Oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w SIWZ, składane
przez wykonawcę na skutek wezwania zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 2
ustawy Pzp, zostaną złożone w odpowiedniej formie i zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone w wyznaczonym
terminie, jeżeli dotrą do zamawiającego (z zachowaniem właściwej formy) przed
upływem wyznaczonego terminu.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
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5.
6.

SIWZ. 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 SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składania wniosku.
Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane
w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną.
Do porozumiewania się z wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem
upoważniony jest: Kamil Wiśniewski– Urząd Gminy Przytuły

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium
w kwocie : 4.000,00zł (słownie: cztery tysięcy złotych 00/100).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2.Zgodnie z art. 45 ust. 6 wadium może być wnoszone w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy
Przytuły ul. Supska 10, 18-423Przytuły:
Bank Spółdzielczy w Jedwabnem Oddział Przytuły
Numer rachunku 33 8752 0006 0130 1094 2000 0010,
z adnotacją: „Wadium do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Przytuły” – postępowanie nr GI.271.1.2019
2) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się
moment uznania rachunku zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu
zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca zobowiązany
jest dołączyć do oferty potwierdzenie lub kserokopię wpłaty wadium.
4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancji
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1) W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniach lub gwarancji, oryginał
dokumentu (poręczenia lub gwarancji) należy dołączyć do składanej
oferty. Zaleca się nie wpinać na trwałe tego dokumentu do całości oferty.
2) Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien
zawierać informację, iż stanowi on wadium wniesione na rzecz Gminy Przytuły
w przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły” –
postępowanie nr GI.271.1.2019 oraz bezwarunkowe i nieodwołalne
zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na
pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wymaganej
kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie Pzp.
UWAGA
W dokumencie tym gwarant (poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty
od spełnienia przez beneficjenta (Gminę Przytuły) dodatkowych warunków albo
przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego
umocowanie osób do występowania w imieniu Gminy Przytuły z żądaniem
zapłaty).
5. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na podstawie art. 46 ustawy Pzp.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.
2.
3.
4.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść oferty
musi odpowiadać treści SIWZ.
Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu
zasad określonych w rozdziale XV SIWZ.
Do formularza oferty (wypełnionego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku
nr 1 do SIWZ), podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy należy dołączyć:
1) oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX dział A SIWZ,
2) potwierdzenie wniesienia wadium zgodnie z zapisami rozdziału XI SIWZ,
3) pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) należy złożyć w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
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. Zamawiający żąda od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę
i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
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5. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną
w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie
pełnomocnictwa), przez osoby uprawnione.
6. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, czytelnym pismem
(wskazany jest wydruk komputerowy). Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz
z załącznikami były kolejno ponumerowane i połączone ze sobą w sposób
uniemożliwiający ich dekompletację.
5. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane
przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
6. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w opakowaniu (kopercie).
Opakowanie należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:
Gmina Przytuły
ul. Supska 10
18-423Przytuły
OFERTA
(przetarg nieograniczony)
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły”
postępowanie nr GI.271.1.2019
NIE OTWIERAĆ PRZED 18.02.2019r., godz. 10:15
7.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem
w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.
8. Zaleca się, aby koperta (opakowanie) były opatrzone nazwą i adresem, wykonawcy,
aby można było zwrócić wykonawcy bez otwierania: wycofaną ofertę lub ofertę
złożoną po upływie terminu do składania ofert.
9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę.
Zmiana oferty wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być
przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo
opakowanie należy opatrzyć napisem ”ZMIANA OFERTY”.
10. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać ofertę
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi
być
złożone
w
formie
pisemnej.
Dodatkowo
do
oświadczenia
o wycofaniu oferty winno być załączone pełnomocnictwo - jeżeli zostało udzielone
(w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność
z oryginałem) i/lub dokument rejestrowy (np. kopia KRS/CEIDG), z którego wynika
uprawnienie do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie.
11. Jeżeli wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jest on, w myśl art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, również zobowiązany wykazać, iż
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zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Utajnione
informacje powinny być złożone w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia,
np. w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów
oferty. Przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca
podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich poufności –art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r.,
poz.1637).Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy Pzp.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Termin oraz miejsce składania ofert:
Ofertę w zamkniętym opakowaniu (kopercie)- prawidłowo opisanym – należy złożyć
do dnia 18.02.2019r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Przytuły
(sekretariat I piętro) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska
10,18-423 Przytuły
2. Termin oraz miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.02.2019r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy
Przytuły, ul. Supska 10, 18-423Przytuły (sala konferencyjna 1 piętro).
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz informacje
wymagane w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie
internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – odpowiednio
dla zadania.
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych
w ofertach oraz numeru zadania.
4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia ww. informacji KAŻDY wykonawca
składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdziale IX dział B.
XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu
oferty cen jednostkowych za 1 Mg odpadów: netto i brutto zgodnie z formularzem
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ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ.
Faktyczne rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia będzie odbywało się na
podstawie cen jednostkowych, zawartych w Formularzu ofertowym oraz faktycznie
odebranych ilości odpadów.
3. Podana przez Wykonawcę łączna kwota zamówienia na charakter niewiążący i
poglądowy oraz nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Stron. Ponadto
łączna wartość zamówienia posłuży do ustalenia wartości zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
4. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji
cenowych do Formularza ofertowego.
5. Cena zawarta w formularzu oferty, o którym mowa powyżej musi być wyrażona w
złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Podana cena za 1 Mg jest obowiązująca w całym okresie obowiązywania umowy.
7. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy
określeniu przedmiotu zamówienia zgodnie z rozdziałem III SIWZ oraz zawierać
podatek VAT.
8. Ilości wywożonych odpadów podane w SIWZ są orientacyjne. Zostały podane w celu
sporządzenia oferty. Faktyczne ilości odpadów mogą nie pokrywać się z podanymi
przez Zamawiającego.
9. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w
złotych polskich.
10. Zamawiający oblicza cenę według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
11. Cena ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku.
12. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić u zamawiającego do obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru i usługi, których dostawalub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
XVI.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY, BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT
1.

2.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami:
1) Cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – (waga) 60%
2) Termin płatności faktury – (waga) 40%
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującymi zasadami:
1) w kryterium „Cena” (C)można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Punkty
w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę
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w ofercie ceny całkowitej brutto wykonania zamówienia. Ocena punktowa
w ramach niniejszego kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

C =------------------ x 60 pkt.

Cn
C bad

gdzie:
C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie,
Cn – oznacza najniższą cenę całkowitą brutto oferty, zaproponowaną w ofertach
podlegających badaniu,
Cbad–oznacza cenę całkowitą brutto zaproponowaną w ofercie badanej.
2) Kryterium „Termin płatności faktury” (T)
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Punkty w tym
kryterium zostaną przyznane na podstawie wskazanego przez wykonawcę
w formularzu oferty terminu płatności faktury podanego w dniach
kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury. Ocena punktowa w ramach kryterium „Termin płatności
faktury” zostanie dokonana zgodnie z poniższą tabelą:
Proponowany termin
płatności faktury
14 dni kalendarzowych
21 dni kalendarzowych
30 dni kalendarzowych

3.

Liczba punktów
przyznanych badanej ofercie
0
20
40

UWAGA:
Minimalny termin płatności faktury wymagany przez zamawiającego wynosi
14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury. Maksymalny termin płatności faktury akceptowany
przez zamawiającego to 30 dni kalendarzowych. Zaoferowany przez
wykonawcę krótszy niż 14 dni termin płatności faktury stanowi podstawę do
odrzucenia oferty. Zaoferowany przez wykonawcę dłuższy termin płatności
faktury niż 30 dni jest dopuszczalny, ale nie będzie dodatkowo punktowany,
tym samym wykonawca, który zaoferuje termin płatności faktury dłuższy niż
30 dni uzyska 40 punktów.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby
punktów uzyskanych we wskazanych kryteriach uzyska najwyższą liczbę punktów
tj.:
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Ł=C+T

4.

5.

gdzie:
Ł – łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie
C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”
T - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Termin płatności
faktury”
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń
matematycznych.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty
o takiej samej cenie , zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1.
2.

Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą, z zachowaniem terminu
wynikającego z art. 94 ustawy Pzp.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed
podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych wykonawców, w tym również umowy spółki cywilnej.

XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, nie będzie
wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
1. Projekt umowy zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy na warunkach
określonych w projekcie Umowy, stanowiącym załącznik o którym mowa w pkt 1.
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XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone
w dziale VI ustawy Pzp.
XXI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisy
wykonawcze do tej ustawy.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Przytuły z siedzibą
ul. Supska 10, 18-423 Przytuły reprezentowany przez Wójta Gminy Przytuły ;
 z inspektorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres email
iod@przytuly.powiatlomzynski.pl, tel. 512-413-016;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy
GI.271.1.2019 pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.
2019 poz. 53), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
−
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
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−
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;
−
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO;
−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
−
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
−
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
3. Oświadczenie Wykonawcy dot. podstaw wykluczenia z postępowania
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
5. Wykaz wykonanych usług
6. Wykaz narzędzi
7. Projekt umowy
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