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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Gmina Jastrzębia  
Jastrzębia 110  
26-631 Jastrzębia  
NIP: 796-294-26-60 REGON: 
670223758  
tel.: 48 384 05 05 
fax.: 48 384 05 05 
Adres strony internetowej: www.jastrzebia.pl 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U.   

z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą. Wartość zamówienia nie przekracza 

równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

3.1. Nazwa zamówienia 

 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy Jastrzębia oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Jastrzębi” 

 

3.2. Przedmiot zamówienia 

 

Szczegółowy przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ. 

 
3.2. Wspólny słownik zamówień CPV 

 
 90511000-2 usługi wywozu odpadów, 
 90512000-9 usługi transportu odpadów, 
 90513100-7 usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 
 90533000-2 usługi gospodarki odpadami 

 90514000-3 usługi recyclingu odpadów 
 

3.3. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 
 

3.3.3. Jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom  

i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców, 

 
3.3.4. W przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane - nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu  z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie 

zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach 



 

danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie 

zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych  

w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

3.3.5. Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne 

za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz 

płatności określone są we wzorze umowy. 

 

3.4. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 

- wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia polegających na odbiorze 

odpadów (kierowcy, operatorzy sprzętu itp.), jeżeli wykonywanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek 

ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej 

umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do 

zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej 

czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto w § 2 

projektu umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Termin wykonania zamówienia ustala się od 01.01.2020r. do dnia 31.12.2021 roku 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

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

 

5.2.3. Nie podlegają wykluczeniu– zgodnie z pkt. 5.2. 

5.2.4. Spełniają warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 5.3. 

 

5.3. WARUNKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

 

5.3.3. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę wobec którego zachodzą 

przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 

ustawy. 

 

5.3.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-

14, 16 -20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 



 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, na zasadach 

określonych w art. 24 ust. 8. 

 

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

informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), 

samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) 

przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami 

składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy).Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

5.4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

5.4.3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia 

warunki dotyczące: 

 

5.4.3.1. Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów tj.: 

 

a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2019r. poz. 2010). 

b) wpis do Rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego prowadzonego przez Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska jako zbierający zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 

2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz. 

U. z 2018r. poz. 1466 z późn. zm.). 

c) wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, 

produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO 

prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa na 

podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.  

o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.) w zakresie 

odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów. 

 

5.4.3.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: 

 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

 

5.4.3.3. Zdolności technicznej lub zawodowej tj.: 

 

Wykonawca wykaże, że: 

 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę 



 

polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów 

komunalnych od co najmniej 7000 mieszkańców wykonywaną 

w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy, 

 

 dysponuje co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do 

odbierania zmieszanych odpadów komunalnych 

posiadającymi systemy GPS oraz kamery,  

 

 dysponuje co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do 

odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych  

z funkcją kompaktowania posiadającymi systemy GPS oraz 

kamery,  

 

5.4.3.4. 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 lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych na 

zasadach i po spełnieniu przez Wykonawcę obowiązków 

określonych w art. 22a ustawy tj.: 

 

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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, 

 

b) Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane Wykonawcy 

przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 

sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie 

przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz 24 

ust. 5, 

 

c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą 

polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lubusługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane, 

 

d) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie  

z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 

za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie 

zasobów nie ponosi winy. 



 

 

5.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

 

5.5.3. Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 5.3.1.3.a, 5.3.1.3.b 

może zostać spełniony łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. W zakresie warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w pkt. 5.3.1.2 Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden 

z wykonawców spełnił ten warunek. 

 

5.5.4. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi 

zostać wykazany przez każdego z wykonawców. 

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 
 

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przewiduje wykluczenie 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy tj. w stosunku do 

którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku 

lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 

2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) 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 trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 

r. poz. 498 ze zm.). 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA 
 

7.1. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

 

7.2.3. Wypełniony formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

7.2.4. Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli   

w imieniu Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika należy 

dodatkowo załączyć stosownej pełnomocnictwo dla danej osoby. 

 

7.2.5. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 

25a ust. 1 ustawy w zakresie potwierdzającym (informacje zawarte  

w złożonym oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu): 

 

7.2.5.1. Brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w zakresie określonym  

w pkt. 5.2. SIWZ 

 



 

7.2.5.2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę   

w zakresie określonym w pkt. 5.3. SIWZ 

 

7.2.5.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia oświadczenia o których mowa w pkt. 7.1.3. składa 

każdy Wykonawca. 

 

7.2.5.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,  

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1.3. 

 

7.2. Po dokonaniu czynności badania i oceny ofert na wezwanie Zamawiającego, 

Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona w terminie nie krótszym niż 5 

dni zobowiązany jest do uzupełnienia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń  

i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w pkt. 5.2, 5.3 SIWZ. 

 

7.2.1. Dokumenty potwierdzające przez Wykonawcę posiadanie kompetencji lub 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów. 

 

7.2.1.1. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 

2010). 

 

7.2.1.2. wpis do Rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego prowadzonego przez Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska jako zbierający zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. 

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz. U. z 2018r. 

poz. 1466 z późn. zm.). 

 

7.2.1.2. wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty  

w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO prowadzonego 

przez właściwego Marszałka Województwa na podstawie art. 49 ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701  

z późn. zm.) w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania 

odpadów. 

 

7.2.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 

Wykonawcy. 

 

Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 

24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 

 



 

7.2.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału   

w postępowaniu o których mowa w pkt. 5.3. 

 

7.2.3.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, 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 wraz 

z załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. 

 

7.2.3.2. Wykaz pojazdów przystosowanych do odbioru zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz przystosowanych do odbierania selektywnie 

zbieranych odpadów komunalnych. 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO   

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, Z WYKONAWCAMI ORAZ ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO 
 

8.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego  

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 

2018r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z 

późn. zm.). Z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej 

formy dla danego dokumentu, wykonawca musi zastosować tą formę. Jeżeli 

zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej  w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

8.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na 

numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę została mu doręczona  

w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

 

8.3. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

 

8.4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do 

Zamawiającego: 

 

 drogą elektroniczną na e-mail: infrastruktura@jastrzebia.pl  
 pisemnie na adres: Urząd Gminy Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631Jastrzębia 



 

 

8.5. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane 

przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do 

występowania w imieniu Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę 

uprawnioną, w przypadku osób fizycznych przez Wykonawcę albo przez osobę 

umocowaną przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

powinny być podpisane przez pełnomocnika. 

 

8.6. Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do 

końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

8.7. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

 

Przemysław Kępas - Kierownik Referatu Infrastruktury 

tel.(48)384-05-11 

e-mail: infrastruktura@jastrzebia.pl 

Konrad Borowski - Podinspektor Referatu Infrastruktury 

tel. (48) 384-05-11 

 

8.8. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu 

oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia, a także wszystkie inne 

niezbędne dokumenty: bip.jastrzebia.pl 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

Wadium nie jest wymagane w przedmiotowym postępowaniu. 

10. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
 

Każdy Wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

11.1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające 

się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

 

11.2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji 

oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 

 

11.3. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

 



 

11.4. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być 

zaadresowana na adres wskazany w pkt. 1 SIWZ. 

 

UWAGA: 
 

11.5. Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty oraz 

oświadczenia: 

 

11.5.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt.7.1 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

11.5.2. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 2) – w przypadku składania oferty 

przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz 

dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną wraz 

z ceną ryczałtową zawierającą wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia wynikające z niniejszej SIWZ, jak również w niej nie ujęte,a bez 

których nie można wykonać zamówienia. 

 

11.5.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie  

z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników 

spółki cywilnej). 

 

11.5.4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku, gdy 

dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do 

reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych 

do oferty. 

 

11.5.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być 

podpisane przez pełnomocnika. 

 

11.5.6. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

podpisem/parafką osoby upoważnionej. 

 

11.5.7. Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie 

spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie   

z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron 

oferty. 

 

11.5.8. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie 

budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz 

wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym 

opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić 

tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podane do wiadomości podczas 



 

otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

 

11.5.9. Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym 

opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa 

(firmy), adres Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

 

Nadawca:  
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 
Adresat:  
Urząd Gminy Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia 
 

OFERTA W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM POD NAZWĄ 
 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Jastrzębia oraz  

z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jastrzębi” 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED (termin otwarcia ofert) 
 

 

11.5.10. Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały 

Wykonawcę (w tym konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed 

upływem terminu składania ofert w sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia 

koperty zostanie ona rozpieczętowana i pracownicy zamawiającego 

zapoznają się z jej treścią nie wiedząc o tym, że jest to oferta złożona  

w postępowaniu przetargowym). 

 

11.5.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić 

zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o 

wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone 

Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu 

składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a 

opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie 

wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

12.1. Oferty należy składać Zamawiającemu na adres: Urząd Gminy Jastrzębia, 

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia pok. nr 8 (sekretariat) w terminie do dnia 

28.11.2019 roku, godz. 12:00. 

 

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w Urząd Gminy Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631Jastrzębia 

(sala konferencyjna) dnia 28.11.2019 roku, godz. 12:15. 

 

12.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 



 

12.4. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania 

zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach. 

 

12.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje o których mowa w art. 86 ust. 5. 

 

12.6. UWAGA – decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma 

data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt. 12.1, a nie data jej wysłania 

przesyłką pocztową czy kurierską. 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 

13.1. Cenę ofertową stanowi maksymalna nominalna wartość zobowiązania tj.: łączna 

cena jaką Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie 

czynności opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

 

13.2. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie wynikające z cen 

jednostkowych brutto poszczególnych czynności wymienionych w załączniku nr 2 do 

SIWZ (formularz ofertowy) oraz ilości wykonanych czynności stanowiących 

przedmiot zamówienia. 

 

13.3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały 
w niniejszej SIWZ (projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

 
 

13.4. Ostateczna sumaryczna cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty   
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) 
oraz ewentualnych upustów i rabatów. 

 
13.5. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego 

dotyczy SIWZ dokonywane będą w PLN. 
 

13.6. W ofercie należy podać cenę ofertową brutto, w załączniku do oferty (formularzu 
ofertowym), ceny jednostkowe netto i brutto za odbiór i transport, zagospodarowanie 
1 Mg odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy 
Jastrzębia. Ceny muszą być obliczone w oparciu o kalkulację własną, 
uwzględniającą wykonanie całego zakresu zamówienia opisanego w SIWZ, wzorze 
umowy i jego specyfikację. 
 

13.7. Ceny wskazane w ofercie muszą uwzględnić wszystkie wymagania niniejszej SIWZ, 
umowy oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
 

13.8. Ceny muszą być wyrażone w PLN cyfrą (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku; zasada zaokrąglania: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, równe 
i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę) i słownie. W przypadku rozbieżności 
pomiędzy ceną podaną cyfrą i ceną podaną słownie jako wartość właściwa zostanie 
uznana wartość podana słownie. 
 



 

13.9. 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 do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. 
 

13.10. W kalkulacji cenowej należy uwzględnić wszystkie kosztorysy jakie poniesie 
wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

13.11. Dla porównania złożonych ofert zamawiający zastosuje wzór przedstawiony w § 19 
SIWZ. 
 

13.12. Cena ofertowa ustalona wg ww zasad stanowić będzie wartość ryczałtową 
niepodlegającą zmianom. 
 

13.13. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się 
rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości 
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień w tym złożenia 
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu w szczególności w zakresie: 
 oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 

technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia 
dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, 
których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 
10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U z 2018, 
poz. 2177), 

 pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 
 wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o ubezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, 
 wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska, 
 powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy 

 
13.14. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

 
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający 
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że 
rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 
wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po 
wszczęciu postępowania w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, 
Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 
w ust. 1. 
 

13.15. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu 
spoczywa na Wykonawcy. 
 



 

13.16. Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp. dokona poprawienia omyłki 
rachunkowej w obliczeniu ceny w ten sposób, że jeżeli cena ryczałtowa podana 
liczbą nie będzie odpowiadać cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmie za 
prawidłową cenę ryczałtowa podaną słownie. 
 

13.17. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe   
w treści oferty z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek w następujący sposób: 

 

13.17.1. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną brutto oferty podaną liczbą  
a podaną słownie Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ten zapis, który 
odpowiada właściwemu obliczeniu ceny; 

 
13.17.2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie o ww. fakcie Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 
 

14.1. Kryteriami oceny ofert są: 

 

14.1.1. Cena - 60% znaczenia 

 

W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku ilość punktów wynikającą z działania  
 

PC= WC x PCmin / PCi x 100 
gdzie: 
 
PC – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”  
WC – waga dla kryterium „Cena” (0,6)  
PCmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych 

ofert  

PCi – cena brutto zawarta w ocenianej ofercie 

 

14.1.2. Zakończenie realizacji usługi – 40% znaczenia 

W kryterium „Zakończenie realizacji usługi” ocena będzie dokonywana na 

podstawie podanej w formularzu ofertowym informacji nt. godziny 

zakończenia realizacji usługi w dniu zbiórki. 

 

Zgodnie ze złożoną ofertą w dniach od poniedziałku do piątku zakończenie 

realizacji usługi przez Wykonawcę w dniu zbiórki będzie następowało:  

 do godz. 18:00, 

 po godz. 18:00 do godz. 20:00 

 po godz. 20:00 

Oferta otrzyma: 



 

 40 punktów gdy zakończenie realizacji usługi będzie następowało do 

godz. 18:00 

 20 punktów gdy zakończenie realizacji usługi będzie następowało po 

godz. 18:00 do godz. 20:00 

 0 punktów gdy zakończenie realizacji usługi będzie następowało po 

godz. 20:00 

 

14.2. Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą iloczynów 

punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium. 

 

PO = PC + PG 

 
gdzie: 
 
PO – suma punktów przyznanych danej ofercie  
PC – punkty w kryterium „Cena”  
PG – punkty w kryterium „Zakończenie realizacji usługi” 

 

14.3. Zamawiający do porównania przyjmie ceny z uwzględnieniem podatku VAT, jaki 

będzie musiał zapłacić z tytułu realizacji zamówienia. 

 

14.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej 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 niższą ceną. 

 

14.5. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, o których 

mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

14.6. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, 

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając przyczyny faktyczne i prawne 

unieważnienia. 

 

14.7. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 

15. INFORMACJE  O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

15.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie   

i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp. 

 

15.2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 

terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację 

o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi 

zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 

 



 

15.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
 

16.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, które należy wnieść nie później niż 

w dniu podpisania umowy. 

 

16.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w formie 

przewidzianej w art. 148 ust. 1 do ustawy. 

 

16.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni 
od dnia wykonania zamówienia.  

17. 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 
 

17.1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian istotnych postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy w zakresie: 

1) terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany; 

2) zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany; 

3) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany; 

4) wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy (kwoty, o których mowa w § 4 

ust. 1 i 2 wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany). 

 
17.2. Warunkiem dokonania zmian o których mowa w pkt 17.1 są następujące sytuacje: 

1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron; 

2) zmiana umowy dokonana na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 3 lub pkt 6 pzp; 

3) wystąpienie następstw siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego  

i Wykonawcy, a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na 

kontynuację robót będących przedmiotem umowy, np. wystąpienia zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było 

przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu 

ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 

4) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które 

to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 



 

5) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są 

korzystne dla Zamawiającego. 

 
17.3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę Strony umowy 

poinformują się w formie pisemnej. Zamawiający lub Wykonawca w terminie do 10 

dni od dnia złożenia przez drugą stronę wniosku oceni, czy wykazano rzeczywisty 

wpływ zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej. Strony zastrzegają sobie 

możliwość wezwania Strony wnioskującej do przedłożenia dodatkowych 

dokumentów czy wyliczeń do złożonego wniosku. W przypadku zaakceptowania 

wniosku Strony wyznaczą datę podpisania aneksu do umowy. 

 
17.4.  Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia i kwot, o których mowa w 

projekcie umowy § 4 ust. 4 w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie konserwacji oświetlenia; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

ustawy z dnia 10 października r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zmiany jednostkowych stawek opłat za umieszczanie odpadów na składowisku, 

ustalonych obwieszczeniem ministra środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za 

korzystanie ze środowiska 

     - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę. 

 
17.5. W przypadku zmian, o których mowa w pkt 17.4 Strony ustalają następujący tok 

postępowania:  

 

1) w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług - Wykonawca składa do Zamawiającego 

pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W wypadku 

tej zmiany wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a 

określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 

podstawie nowych przepisów, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Wykonawca składa pisemny 

wniosek  

o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki 

godzinowej; wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 

i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po 

zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać 

związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 



 

umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 

wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej oraz 

przedłożyć dokumenty potwierdzające formę zatrudnienia i wysokość 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie; wniosek 

powinien dotyczyć tylko zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie i obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji 

zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 

podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub wysokości minimalnej stawki 

godzinowej; nie będą akceptowane przez Zamawiającego koszty wynikające z 

podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne 

w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne - Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej 

umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne; wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

prawne, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 

umowy oraz dokumenty potwierdzające formę umowy i wysokość 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie; w 

szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem 

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, na kalkulację ceny ofertowej; wniosek powinien obejmować 

jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne przy zachowaniu dotychczasowej 

kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na 

rzecz Zamawiającego; 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4.10.2018r. o pracowniczych 

planach kapitałowych.  

     Zmiany te nie mogą powodować zwiększenia przekroczenia nominalnej 

maksymalnej wartości zamówienia, o której mowa w projekcie umowy § 4 ust. 

4 umowy. 

2) Zamawiający w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku 

oceni, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany, o której mowa w pkt 1 

powyżej na wzrost kosztów realizacji przedmiotowej umowy. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych 

dokumentów czy wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę. W przypadku 

zaakceptowania wniosku Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy datę podpisania 

aneksu do umowy; 

3) zmiana umowy skutkować będzie zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie 

płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w 

pkt 2 powyżej, przy czym nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian 

przepisów prawa, o których mowa w pkt. 1 powyżej; 



 

4) obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt 1 powyżej, na koszty 

wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem niewyrażenia zgody 

na zmianę przedmiotowej umowy przez Zamawiającego. 

 
17.6. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej 

umowy w zakresie zmian nieistotnych m.in.: 

 

1) zmian w zakresie klasyfikacji kodów odbieranych odpadów; 

2) zmian w zakresie ilości i lokalizacji Punktów Gromadzenia Odpadów; 

3) zmian harmonogramu realizacji usługi w zakresie terminów odbioru odpadów; 

4) zmian w zakresie wyposażenia i personelu przy pomocy których realizowana jest 

usługa; 

5) zmian w danych kontaktowych Wykonawcy (adres, e-mail, numer telefonu); 

6) zmiany Pełnomocników 

7) zmian numeru konta bankowego Wykonawcy 

 

17.7. Projekty umów stanowią załączniki nr 8 do niniejszej SIWZ. 

18. POZOSTAŁE INFORMACJE 
 

18.7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury 24aa ust. 1.  

18.8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

18.9. Zamawiający nie zawiera umowy ramowej.  

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

ustawy.  

18.11. Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych.  

18.12. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  

18.13. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

18.14. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia 

zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań 

dotyczących zatrudniania na umowę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych 

wymagań zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym integralną część SIWZ.  

18.15. Zamawiający nie zastrzega samodzielnego wykonania kluczowych 

części zamówienia.  

18.16. Wymogi dotyczące umów o podwykonawstwo zawarto w projekcie 

umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

19.7. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

 

19.8. Odwołanie. 

 

19.8.1. Odwołanie przysługuje wobec czynności: 

 



 

19.8.1.1. Określenia warunków udziału w postępowaniu; 

19.8.1.2. Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

19.8.1.3. Odrzucenia oferty odwołującego; 

19.8.1.4. Opisu przedmiotu zamówienia; 

19.8.1.5. Wyboru najkorzystniejszej oferty; 

 

19.8.2. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności 

zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, 

zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 
 

19.8.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w formie 

pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

 

19.8.4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o 

czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli 

zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 PZP zdanie drugie 

albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

 

19.8.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej. 

 

19.8.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 19.2.4 i 19.2.5 

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. 

 

19.9. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej 

przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z 

pkt 19.2.  

 

19.10. Skarga do sądu. 

 

19.10.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego  

 

19.10.2. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo 

miejsca zamieszkania Zamawiającego 
 



 

19.10.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo 

pocztowe (tj. Dz. U. 2018 poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 
 

19.10.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma 

procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, 

przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,  

a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości 

lub w części. 
 

19.10.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można 

rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

20. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

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”, Zamawiający informuje, że:  

 

20.7. Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane 

Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 

 

20.8. Inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest P. Agnieszka 

Grzywacz, kontakt: tel. 728-371-360, email: rodo@jastrzebia.pl 

 

20.9. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Jastrzębia oraz z Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jastrzębi” 

 

20.10. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy 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 (t.j. Dz. U. 

z 2019 poz. 1834 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 

20.11. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 

20.12. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 

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;   

 

20.13. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 

20.14. Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile 

ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 

Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; 

− 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 Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących 

narusza przepisy RODO. 

 

20.15. Wykonawcy nie przysługuje: 

− 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 danych osobowych 

Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

20.16. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 

2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

20.17. W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 

ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia 

21. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
 

21.7. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

21.8. Załącznik nr 2 – Formularz oferty 

21.9. Załącznik nr 3A – Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

21.10. Załącznik nr 3B – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania 

21.11. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

grupy kapitałowej 

21.12. Załącznik nr 5 – Wykaz usług 

21.13. Załącznik nr 6 – Wykaz sprzętu 

21.14. Załącznik nr 7 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji 

niezbędnych zasobów 



 

21.15. Załącznik nr 8 – Projekt umowy 
 

 

 

 

 

 


