
 

Strona 1 z 37 

GR.271.3.2019 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: 

 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lelów  

z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości 

niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne” 

 

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm.) 

 

 

 

 

Zatwierdzono 

z up. Wójta Gminy Lelów 

Henryk Nowak 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 

komunalnych z terenu gminy Lelów z nieruchomości, na których  

zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości niezamieszkałych,  

na których powstają odpady komunalne” 

 

Informacje ogólne. 

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie: 

a)     „Zamawiający” – Gmina Lelów, 

b) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  

        przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji i ustawy, 

c)     „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

d)     „OPZ” - należy przez to rozumieć załącznik pn.: „Opis Przedmiotu Zamówienia”, 

e) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

        (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), 

f)    „Zamówienie” - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany  

        w rozdziale III, 

g)   „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie 

         Zamówienia i zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 

2. Wykonawca winien zapoznać się z całością SIWZ. 

3. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia do niej dołączone powinny być przygotowane zgodnie  

z wymogami zawartymi w SIWZ i odpowiadać jej treści. 

ROZDZIAŁ I.  Nazwa, adres, inne dane Zamawiającego. 

Gmina Lelów 

ul. Szczekocińska 18 

42-235 Lelów 

NIP: 9492172992 

REGON: 151398089 

tel. 34 3550121 

fax. 34 3550049 

Adres poczty elektronicznej: wojt@lelow.pl  

Strona internetowa Zamawiającego: www.lelow.pl  

ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Podstawa prawna opracowania SIWZ: 

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wraz 

z aktami wykonawczymi, 

- ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419  

z późn. zm.), 

http://www.lelow.pl/
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- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny (Dz. U. z 20018 r. poz. 1025 

z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1454 z późn. zm.), 

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

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 

122), 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz.19),  

- uchwała nr XXI/189/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lelów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 3823), 

- uchwała nr XXI/190/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 

3824), 

- uchwała nr XXXIII/236/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 

a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 1493). 

2. Niniejszą Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami należy traktować jako 

podstawę do sporządzenia oferty. 

ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY LELÓW 

Gmina Lelów jest położona w południowo – wschodniej części powiatu częstochowskiego. Gmina 

graniczy z gminami: powiatu częstochowskiego (Janów, Przyrów, Koniecpol), powiatu myszkowskiego 

(Niegowa) oraz powiatu zawierciańskiego (Irządze, Szczekociny). Lelów jest gminą wiejską. 

Terytorialnie obejmuje obszar o powierzchni 122 km2, w skład, którego wchodzi 16 miejscowości: 

Biała Wielka, Celiny, Drochlin, Gródek, Konstantynów, Lelów, Lgota Błotna, Mełchów, Nakło, Podlesie, 

Paulinów, Staromieście, Lgota Gawronna, Skrajniwa, Ślęzany, Turzyn. Na koniec 2016 r. obszar 

gminy zamieszkiwało 4825 osób. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi ok. 40 mieszkańców/km2 (dla 

porównania: w powiecie częstochowskim wynosi 88 mieszkańców/km2, a w całym województwie - 384 

mieszkańców /km2). Gmina Lelów posiada korzystne położenie przy drodze krajowej wschód – 

Zachód: Kielce – Szczekociny – Olsztyn – Częstochowa - Opole, ze skrzyżowaniem z drogą na 

kierunku północno – południowym: Włoszczowa – Koniecpol – Myszków - Katowice z odgałęzieniem 

na Wolbrom - Kraków, co stwarza warunki znacznego rozwoju gospodarczego na kierunkach obsługi 

uczestników ruchu tranzytowego.  

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) 

wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości położonych na 

terenie gminy Lelów zamieszkałych oraz na terenie nieruchomości niezamieszkałych, na których 

powstają odpady komunalne oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w sposób 

zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

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

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), zapisami Planu Gospodarki 

Odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa 

Śląskiego Nr V/37/7/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Planu gospodarki 

odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022  oraz przepisami Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Lelów. Urządzenia do gromadzenia odpadów:  
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- pojemniki, kontenery, które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych 

przez Zamawiającego, zapewnia właściciel nieruchomości, jednak przy braku pojemników lub 

kontenerów na nieruchomości Wykonawca powinien zapewnić takie pojemniki w ramach dodatkowej 

umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości, a Wykonawcą, 

- worki do odpadów selektywnie zbieranych zapewnia Wykonawca, 

- pojemniki do zbiórki odpadów selektywnie zbieranych w wyznaczonych miejscach przy 

nieruchomościach wielolokalowych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają 

odpady komunalne zapewnia Wykonawca. 

- pojemniki i worki powinny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 

2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów  

do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). 

Szczegółowe dane dotyczące ilości budynków jedno oraz wielorodzinnych, ilości i rodzaju 

nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, ilości miejsc do 

gromadzenia odpadów (miejsca ustawienia pojemników), ilości i rodzaju niezbędnych worków  

i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz przewidywalnej ilości odpadów komunalnych  

w okresie zamówienia przedstawiono w rozdziale 3. 

 

2.1. Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają 

odpady komunalne odbywać się będzie z podziałem na frakcje odpadów: 

1) zmieszane odpady komunalne,  

2) papier,   

3) tworzywa sztuczne,  

4) metal,   

5) opakowania wielomateriałowe 

6) szkło,  

7) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,  

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

9) zużyte baterie i akumulatory,   

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwie domowym, m. in.: (meble, 

tekstylia – ubrania nie nadające się do użytku, stolarka okienna z szybami, drzwi, pierzyny, kołdry, 

poduszki, materace, zabawki dużych rozmiarów, dywany itp.), 

11) przeterminowane leki i chemikalia: przeterminowane leki, środki ochrony roślin, opakowania 

zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nim zanieczyszczone, rozpuszczalniki, farby, 

tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, opakowania po detergentach, opakowania po 

dezodorantach itp.,  

12) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych 

wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do 

administracji budowlano – architektonicznej: rury PCV, panele, płytki podłogowe i ścienne, płot 

drewniany odpady z ceramiki sanitarnej gospodarstwa domowego np. muszle, umywalki, brodzik, 

wanna, spłuczka toaletowa, tapety, itp.,  

13) zużyte opony, 

14) popiół, 

 

2.2. Odbiór odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK 

odbywać się będzie z podziałem na frakcje odpadów:  

 

1) papier,  

2) metal,  

3) tworzywa sztuczne,  
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4) szkło,   

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

7) zużyte baterie i akumulatory,   

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwie domowym, m. in.:  ( meble, 

tekstylia – ubrania nie nadające się do użytku, stolarka okienna, drzwi,  pierzyny, kołdry, poduszki, 

materace, zabawki dużych rozmiarów, dywany itp.), 

9) przeterminowane leki i chemikalia: przeterminowane leki, środki ochrony roślin, opakowania 

zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nim zanieczyszczone, rozpuszczalniki, farby, 

tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, opakowania po detergentach, opakowania po 

dezodorantach itp.,  

10) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych 

wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie  

do administracji budowlano – architektonicznej: rury PCV, panele, płytki podłogowe i ścienne, płot 

drewniany, odpady z ceramiki sanitarnej gospodarstwa domowego np. muszle, umywalki, brodzik, 

wanna, spłuczka toaletowa, tapety, itp.,  

 11) zużyte opony powstałe w gospodarstwie domowym. 

2.3. Opis sposobu odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) z terenu gminy Lelów. 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) zbierane będą do pojemników lub 

worków ustawionych w przeznaczonych do tego miejscach.  

Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych od poniedziałku do soboty 

w godzinach 700– 2000: 

a) w zabudowie zamieszkałej jednorodzinnej – raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem, 

b) w zabudowie wielorodzinnej –  raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem,  

c) dla obiektów użyteczności publicznej – raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem, 

d) dla nieruchomości niezamieszkałych – raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem, 

e) dla obiektów letniskowych i rekreacyjnych – raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem, 

f) dla cmentarzy – dwa razy w miesiącu a w m-cach:  październik, listopad –  4 razy w miesiącu, 

zgodnie z harmonogramem, 

g) dla obiektów o zwiększonej częstotliwości (wykaz w punkcie 3.5.1) - raz w tygodniu, zgodnie  

z harmonogramem, 

h) obiekty handlowe i gastronomiczne (wykaz w punkcie 3.5.2)  - raz na dwa tygodnie, zgodnie  

z harmonogramem. 

2.4. Selektywnie zbierane odpady komunalne frakcji:  

 papier, 

 metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 

 szkło, 

 odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

 popiół 

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie gminy Lelów odbywać się będzie do worków  

i pojemników, które zapewni Wykonawca. 

Wprowadza się pięć rodzajów worków i kolorów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów: 

- żółty do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych, 

- niebieski na odpady z papieru, 

- zielony na odpady szklane, 

- brązowy na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 
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- czarny na popiół. 

Worki zapewnia Wykonawca. Ilość niezbędnych worków podano w rozdz. 3. 

Wykonawca winien składając ofertę przyjąć wzrost ilości produkowanych odpadów w oparciu  

o własne doświadczenia oraz założenia wzrostu produkcji odpadów określonych w Planie gospodarki 

odpadami województwa śląskiego.  

Pojemniki i worki powinny być opatrzone w logo firmy wraz z danymi teleadresowymi. 

Dopuszcza się umieszczenie odpadów, w innych workach, przez właścicieli nieruchomości  

w przypadku przejściowego braku worków w odpowiednim kolorze. 

Charakterystyka worków w pkt 3.9.  

Przy każdorazowym odbiorze worków na odpady segregowane z każdego punktu odbioru Wykonawca 

odbierający odpady zobowiązany jest do pozostawienia tej samej ilości worków danego rodzaju. 

Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lelów należy 

zapewnić taką ilość worków, aby odebrać wszystkie odpady selektywnie zebrane.  

Odpady zebrane selektywnie należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością: 

a) w zabudowie zamieszkałej jednorodzinnej – raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem, 

b) w zabudowie wielorodzinnej –  raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem,  

c) dla obiektów użyteczności publicznej – raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem, 

d) dla nieruchomości niezamieszkałych – raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem, 

e) dla obiektów letniskowych i rekreacyjnych – raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem, 

f) dla cmentarzy – dwa razy w miesiącu a w m-cach:  październik, listopad –  4 razy w miesiącu, 

zgodnie z harmonogramem, 

g) dla obiektów o zwiększonej częstotliwości (wykaz w punkcie 3.5.1) - raz w tygodniu, zgodnie  

z harmonogramem, 

h) obiekty handlowe i gastronomiczne (wykaz w punkcie 3.5.2)  - raz na dwa tygodnie, zgodnie  

z harmonogramem. 

 

2.5.  Selektywnie zbierane odpady komunalne - frakcje wymienione w pkt. 2.1. ppkt.6-11 

Frakcje wymienione w pkt. 2.1. ppkt.6-11 odpadów selektywnie zebranych, które należy gromadzić na 

nieruchomościach będą zbierane od właścicieli nieruchomości dwa razy za pomocą mobilnego punktu 

zbierania odpadów. W ramach zbiórki odbierane będą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; zużyte 

baterie i akumulatory; meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwie domowym, 

m. in.: meble, tekstylia – ubrania nie nadające się do użytku, stolarka okienna z szybami, drzwi, 

pierzyny, kołdry, poduszki, materace itp., zabawki dużych  rozmiarów, dywany itp.; przeterminowane 

leki i chemikalia: przeterminowane leki, środki ochrony roślin, opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, rozpuszczalniki, farby,  tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice, opakowania po detergentach, opakowania po dezodorantach itp.; odpady 

budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we 

własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – 

architektonicznej: rury PCV, panele, płytki podłogowe i ścienne, płoty drewniane,- odpady z ceramiki 

sanitarnej gospodarstwa domowego np. muszle, umywalki, brodziki, wanny, spłuczki toaletowe itp., 

tapety; zużyte opony powstałe w gospodarstwie domowym. 

 

2.6. PSZOK 

Odpady komunalne  zbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą 

odbierane - raz w miesiącu i na zgłoszenie - niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 

od daty przyjęcia zgłoszenia. 
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3. SZCZEGÓŁOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE ZAMÓWIENIE 

3.1. Zestawienie miejscowości z podziałem na ilość mieszkańców i ilości nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych. 

 

Lp. 

 

Miejscowość 

 

Liczba 

mieszkańców 

wg ewidencji 

ludności  

na dzień 

31.12.2018 

 

Nieruchomości 

zamieszkałe 

 

Nieruchomości 

niezamieszkałe 

 

Łączna ilość 

nieruchomości Wykorzystywan

e na 

działalność 

gospodarczą 

Wykorzystywane 

na cele 

rekreacyjno 

wypoczynkowe 

1 Biała Wielka 440 138 5 81 224 

2 Turzyn 325 89 1 15 105 

3 Skrajniwa 112 37 1 5 43 

4 Paulinów 41 13 0 0 13 

5 Lgota Błotna 162 42 0 3 45 

6 Lgota Gawronna 106 32 0 0 32 

7 Konstantynów 74 25 0 9 34 

8 Drochlin 475 160 4 6 170 

9 Celiny 75 19 0 1 20 

10 Mełchów 80 35 1 14 50 

11 Staromieście 287 76 1 0 77 

12 Ślęzany 462 121 4 3 128 

13 Podlesie 518 164 8 13 185 

14 Gródek 36 14 0 93 107 

15 Nakło 486 179 13 22 214 

16 Lelów 1093 305 56 44 405 

Razem 4 825 1 449  94 309 1 852 

 

3.2. Łączna liczba miejsc do gromadzenia odpadów komunalnych  – około 1852. 

3.3. Liczba budynków wielorodzinnych – 10. 

3.4. Liczba nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - około 403. 

3.5.  Wykaz nieruchomości o zwiększonej częstotliwości odbioru odpadów:  
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1. Usuwane z częstotliwością raz w tygodniu (w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, 

sierpień, wrzesień, październik): 

1) Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19, 

2) Urząd Gminy Lelów ul. Szczekocińska 18, 

3) Targowisko Gminne „Mój Rynek” w Lelowie,  ul. Koniecpolska 8A, 

4) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Bogumiłku, Biała Wielka 208, 

5) Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie, ul. Szczekocińska 41. 

2. Usuwane z częstotliwością dwa razy w miesiącu (w miesiącach styczeń, luty, marzec, listopad, 

grudzień): 

1) Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19, 

2) Urząd Gminy Lelów ul. Szczekocińska 18, 

3) Targowisko Gminne „Mój Rynek” w Lelowie,  ul. Koniecpolska 8A, 

4) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Bogumiłku, Biała Wielka 208, 

5) Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie, ul. Szczekocińska 41. 

3. Usuwane z częstotliwością dwa razy w miesiącu przez cały rok: 

1) ZPH „ADMAR”,  Lelów, ul. Handlowa 1, 

2) PHU „ALA”, Lelów, ul. Plac Partyzantów 5, 

3.6 Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki  

do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych w przypadku braku pojemników na podstawie 

osobnej umowy pomiędzy Wykonawcą a właścicielem nieruchomości. 

3.7. Charakterystyka pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych do wyposażenia 

nieruchomości w przypadku braku pojemników na podstawie osobnej umowy pomiędzy Wykonawcą, 

a właścicielem nieruchomości: 120 l., 140 l.,240 l.,  1100 l.,  7 m3. 

 

3.8. Liczba worków do selektywnej zbiórki odpadów: 

a) żółte – 100 000 szt.,  

b) niebieskie – 80 000 szt.,  

c) zielone – 100 000 szt.,  

d) brązowe – 60 000 szt.  

e) czarne – 40 000 szt. 

3.9. Charakterystyka worków i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów: 

a) worki koloru żółtego, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, niebieskiego oznaczone 

napisem „Papier” i brązowego oznaczonego napisem „Bio”: 

- materiał – folia polietylenowa LDPE,  

- pojemność – 120 l w kolorze żółtym, niebieskim i brązowym,   

- grubość –  min. 30 mikronów,  

- nadruk – odpowiadający danej frakcji oraz logo firmy dane teleadresowe,  

- tasiemka  służącą do skutecznego zawiązywania otworu wsypowego, 

b) worki koloru zielonego oznaczonego napisem „Szkło”: 

- materiał – folia polietylenowa LDPE,  

- pojemność – 120 l  w kolorze zielonym,  

- grubość, – co najmniej 60 mikronów,  

- nadruk – odpowiadający danej frakcji oraz logo firmy dane teleadresowe,  

- tasiemka  służącą do skutecznego zawiązywania otworu wsypowego 

c) worki koloru czarnego oznaczonego napisem „Popiół”, 
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- materiał – folia polietylenowa LDPE,  

- pojemność – 80 l  w kolorze czarnym,  

- grubość, – co najmniej 80 mikronów,  

- nadruk – odpowiadający danej frakcji oraz logo firmy dane teleadresowe,  

- tasiemka  służącą do skutecznego zawiązywania otworu wsypowego 

d) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów o takiej pojemności i ilości, która zapewni odbiór  

z nieruchomości. Wykaz nieruchomości zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

3.10. Zestawienie ilościowe pojemników do selektywnej zbiórki. 

1)  Pojemniki w poszczególnych miejscowościach. 

 

 

Lp 

 

Miejscowość 

Pojemn

ość 

pojemni

ka  

[litrów] 

Pojemniki [szt.] Ilość 

nierucho

mości o 

zbiórce 

selektywn

ej  

z 

pojemnik

ów 

pojemnik 

do 

segregacj

i szkła 

 

pojemnik 

do 

segregacji 

metali i 

tworzywa 

sztucznego 

pojemnik 

do 

segregacji 

papieru 

 

pojemnik  

do segr. 

odpadów 

ulegających 

biodegrada

cji 

pojemnik  

do  

segregacj

i popiołu 

Razem 

pojemni

ków 

 

1 Biała Wielka  1 100 

240 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

10 

10 

2 

2 

2 Drochlin 1 100 

240 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

9 

5 

2 

1 

3 Lelów 1 100 13 13 13 13 10 62 13 

4 Nakło 1 100 

240 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

5 

15 

1 

3 

5 Podlesie 1 100 2 2 2 2 1 9 2 

6 Staromieście 1 100 1 1 1 1 0 4 1 

7 Ślęzany 1 100 1 1 1 1 1 5 1 

Liczba pojemników do segregacji szt. ogółem: 

w tego: 1 100 l 

                240 l 

134 

104 

30 

 

Liczba nieruchomości o zbiórce selektywnej z pojemników ogółem 28 

 

2) Pojemniki w PSZOK-u 

 

 

Lp. 

 

Rodzaj odpadów 

Pojemnik 

pojemność 

[litrach] 

ilość 

[szt] 

1 Przeterminowane leki i chemikalia 1 100 1 

2 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i 1 100 1 
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akumulatory 

3 Odpady budowlane i rozbiórkowe 1 100 2 

4 Zużyte opony 1 100 2 

5 Inne odpady niebezpieczne 1 100 1 

6 Metal, tworzywa sztuczne 1 100 1 

7 Papier 1 100 1 

8 Szkło 1 100 1 

9 Odpady zielone  1 100 1 

10  Odpady wielkogabarytowe 1 100 1 

 

3.11. 1. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych do zebrania w całym okresie zamówienia: 

1) Odpady zmieszane:– 650,00 Mg. 

2) Odpady zebrane selektywnie: 

a) papier – 100,00 Mg, 

b) szkło – 180,00 Mg, 

c) metale – 46,00 Mg, 

d) tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe i metale – 200,00 Mg, 

e) odpady ulegające biodegradacji – 3,0 Mg, 

f) popiół  - 50,00 Mg. 

g) odpady wielogabarytowe – 60,00 Mg. 

h) zużyty sprzęt elektroniczny – 10,00 Mg, 

i) opony – 2,00 Mg, 

j) odpady budowlane i rozbiórkowe – 1,00 Mg, 

2.   Wykonawca winien składając ofertę przyjąć wzrost ilości produkowanych odpadów w oparciu  

o własne doświadczenia oraz założenia wzrostu produkcji odpadów określonych w Planie gospodarki 

odpadami województwa śląskiego.  

3. Ilościowe zestawienie odpadów komunalnych, które zostały zebrane z nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych w latach 2017- 2018. 

Kod odebranych 

odpadów komunalnych 
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 

Masa odebranych odpadów 
komunalnych [Mg] 

2017 2018 

 

20 03 01 

 

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne 

 

419,96 

 

381,00 

15 01 02  
Opakowania   

z tworzyw sztucznych 
68,35 97,09 
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15 01 07 Opakowania ze szkła 69,28 97,51 

15 01 04 Opakowania z metalu 15,32 19,07 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 52,100 13,220 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 0,000 0,000 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 6,900 60,51 

16 01 03 Zużyte opony 0,000 0,000 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 29,14 50,66 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 0,140 0,000 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 1,100 0,000 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 38,35 42,00 

17 01 01 
Odpady budowlane 

 i rozbiórkowe 
0,000 0,000 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

0,000 0,00 

 

20 01 23* 

 

Urządzenia zawierające freony 0,683 0,000 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,007 0,016 

20 01 33* 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 

0,00 0,000 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

4,88 0,829 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
0,503 0,076 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 0,00 0,004 
 

SUMA 

 

706,713 762,985 

 

 

4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM I W TRAKCIE REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 

4.1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy 

przepisów prawnych, w szczególności: 

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

z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.),  

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.),  

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 779 

z późn. zm.),  

- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 
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 z 2018 r. poz. 1466 z późn. zm.),  

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803  

z późn. zm.),  

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.),  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. poz. 868),  

- rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 12 grudnia 2014 r. w  sprawie wzoru dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 r. poz. 1973),  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1923),  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167),   

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzoru sprawozdań o 

odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji 

zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627), 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia 

składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412),  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz.19),  

- uchwała nr XXI/189/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lelów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 3823), 

- uchwała nr XXI/190/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 28 czerwca 2016 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. 

z 2016 r. poz. 3824). 

4.2. 1. Wykonawca zobowiązany jest w dniu podpisania umowy do spełnienia następujących 

wymagań: 

1) posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 

13 września 1996 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach, prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz 

w art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) 

 o odpadach obejmuje, co najmniej rodzaje i kody odpadów komunalnych potrzebnych do realizacji 

zadania wymienionych w „OPZ”,  

2) posiadanie aktualnych, własnych uprawnień, zezwoleń na zbieranie, transport, przetwarzanie 

odpadów komunalnych, w przypadku, gdy Wykonawca zamierza prowadzić zbieranie  

i przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. Własne uprawnienia i zezwolenia winny być wydane 

na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w szczególności ustawy o odpadach  

i utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawierać, co najmniej rodzaje i kody odpadów 

komunalnych, potrzebnych do realizacji zadania. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza 

przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania, powinien zawrzeć umowę na 

wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie. W przypadku, gdy 

Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi prowadzącemu przetwarzanie poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem 

posiadającym zezwolenie w tym zakresie wynikające z prawa kraju przeznaczenia, jeżeli jest 

wymagane. Wykonawca musi dostarczyć kopie tych umów lub oświadczenie o prowadzeniu 

przetwarzania Zamawiającemu, 



 

Strona 14 z 37 

GR.271.3.2019 

3) posiadania umowy z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu 

„I” na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

i niezamieszkałych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. W przypadku awarii instalacji 

Wykonawca musi posiadać umowę z inną regionalną instalacją dla Regionu „I” i musi dostarczyć kopie 

tych umów; 

4) posiadania sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy określonego w pkt. 5.2.3.2 SIWZ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego. W tym celu Wykonawca 

sporządza wykaz posiadanego sprzętu zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 5.2.3.2 SIWZ, 

2. Wykonawca obowiązany jest do spełnienia wymagań opisanych w pkt. 1-4 przez cały okres 

realizacji zamówienia. 

3. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi 

dokumenty poświadczające spełnienie wymagań opisanych w pkt 1-4 zgodnie rozdział XVII SIWZ. 

Brak przedłożenia dokumentów stanowi podstawę do uznania, iż Wykonawca uchyla się od 

podpisania umowy oraz do zatrzymania wadium. 

4.3. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki  

do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych w przypadku braku pojemników na podstawie 

osobnej umowy pomiędzy Wykonawcą a właścicielem nieruchomości. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki oraz worki  

do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć PSZOK w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy  

 w odpowiednie pojemniki – zapotrzebowanie określone odpowiednio w punkcie 3.10.  

4. Pierwsze wyposażenie nieruchomości w pojemniki (kubły i worki) winno nastąpić w terminie 

 5 dni od dnia podpisania umowy, a następnie, na bieżąco winno być realizowane w całym 

okresie trwania umowy. Termin dostarczenia dodatkowych pojemników w ciągu trwania umowy: 

niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia.  

5. Wykonawca odpowiada za stan techniczny i sanitarny pojemników oraz kontenerów do 

gromadzenia selektywnie zebranych odpadów. Na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany do 

ich napraw, systematycznych konserwacji, mycia i dezynfekcji oraz wymiany uszkodzonych lub 

zniszczonych pojemników. 

6. Wykonawca ubezpieczy na własny koszt pojemniki i zabezpieczy je od ryzyka związanego  

z uszkodzeniem lub kradzieżą 

7. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru 

odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

4.4. Transport i zagospodarowanie – Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypaniem, 

2) uprzątnięcia i odebrania odpadów z miejsc ich gromadzenia, które nie zostały umieszczone  

w pojemnikach w wyniku ich przepełnienia oraz za każde zanieczyszczenie powstałe w wyniku 

działania Wykonawcy wywozu odpadów również w przypadku stwierdzenia niemożności dojazdu 

do pojemnika przez parkujące pojazdy lub inne przeszkody, 

3) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wynikających  

z Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, 

4) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), 
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5) gospodarowania odebranymi odpadami w sposób zapewniający wywiązywanie się  

z powierzonych przez Zamawiającego obowiązków nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), zgodnie 

 z rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 3b ust 2, art. 3c ust. 2 i art. 4a ustawy tj.: 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 

odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167),  

 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz.19). 

 

4.5. Do obowiązków wykonawcy w szczególności należy: 

Wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz: 

1) Przygotowanie harmonogramu w formie ulotek-kalendarza wywozu odpadów zmieszanych, 

odpadów segregowanych oraz zbiórek odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości  

za pomocą mobilnego punktu zbierania dwa razy w formie ulotek-kalendarza, w ilości 1900 sztuk i 

jego dystrybucji wśród mieszkańców w wersji dla osób niedowidzących, 

2) Przedstawienie projektu pierwszego harmonogramu przed podpisaniem umowy, 

3) Przygotowanie projektu harmonogramu na lata następne do dnia 22 listopada roku 

poprzedzającego dany rok, 

4)  Przeprowadzenie dystrybucji harmonogramu w miesiącu poprzedzającym pierwszy wywóz 

nieczystości danego roku. Przez dystrybucję Zamawiający rozumie dostarczenie   

do nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady ww. informacji 

do skrzynek na listy lub osobiście właścicielowi nieruchomości. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi związanej  z wyposażeniem 

nieruchomości w pojemniki oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów jak również wyposażenia  

w pojemniki punktów PSZOK, 

6) Wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych  

w ramach odrębnej umowy z Wykonawcą, 

7) Pierwsze wyposażenie nieruchomości w pojemniki powinno nastąpić w ciągu 5 dni  od dnia 

podpisania umowy, a następnie, na bieżąco winno być realizowane w całym okresie trwania 

umowy. Termin dostarczenia dodatkowych pojemników w ciągu trwania umowy: niezwłocznie, lecz 

nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo żądania doposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki. Pojemniki 

(kubły) pozostaną do dyspozycji Zamawiającego na miesiąc po zakończeniu umowy, 

8) Zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 7, art. 3b i art. 3c ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1454 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych, rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 grudnia 2017 r.  

w sprawie poziomów ograniczania składowania masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, wyłącznie w 

zakresie powierzonych zadań, 

9) w czasie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje akcję odbioru odpadów 

wielkogabarytowych, problemowych, odpady ceramiki sanitarnej, opony, oraz zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego dwa razy w roku (wiosną i jesienią).  

4.6. Sprawozdawczość – Wykonawca zobowiązany jest do: 
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1) bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy  

o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;  

2) przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu raporty 

miesięczne stanowiące część miesięcznego protokołu odbioru, w terminie do 7 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu rozliczeniowym zawierające informacje o: 

 ilości i rodzaju odpadów komunalnych zebranych nieruchomości zamieszkałych  

i niezamieszkałych oraz sposobie zagospodarowania odpadów ze wskazaniem instalacji,  

na którą zostały przekazane, potwierdzone kartami przekazania odpadów, 

3) adresach nieruchomości, z których właściciele nie oddali odpadów komunalnych, 

4) przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu 

sprawozdania półroczne zgodne z art. 9n ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627) w sprawie wzorów 

sprawozdań o odebranych i zbieranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach 

ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi; 

5) przekazywania karty przekazania odpadów i dowody wagowe (określone Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 

potrzeby ewidencji odpadów – Dz. U. z 2014 r., poz. 1973). 

4.7. Kontrola rzetelności segregacji: 

Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego w przypadku 

niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

Wykonawca odbierający odpady komunalne ma obowiązek: 

 sporządzić protokół w trzech egzemplarzach zawierający datę, adres nieruchomości, rodzaj 

        źle wysegregowanych odpadów, spisany w miejscu zdarzenia,  

 pozostawić kopię protokołu o źle wysegregowanych odpadach właścicielowi nieruchomości, 

 wykonać dokumentację fotograficzną z datownikiem, 

 niezwłocznie przekazać Zamawiającemu jeden egzemplarz protokołu, dokumentację 

        fotograficzną. 

Odpady takie należy zakwalifikować i odebrać traktując je jako zmieszane. 

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości, na których 

powstają odpady, a nie ujęte zostały w bazie danych prowadzonych przez Zamawiającego. 

4.8. Inne obowiązki wykonawcy: 

1) wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód 

oraz niedogodności dla mieszkańców, 

2) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy, 

dostatecznej liczby środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie 

zakresu rzeczowego usług, w liczbie co najmniej takiej, jak w złożonej ofercie w postępowaniu 

przetargowym, 

3) dostarczanie terminowo wymaganej ilości worków do selektywnej zbiórki, 

4) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami powstałymi na skutek przepełnienia 

pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru Wykonawcy, 

5) wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież  

z widocznym logo firmy, 

6) wyposażenie pojazdów do odbierania odpadów (w tym odpadów segregowanych), w system 

monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego GPS, umożliwiający trwałe 

zapisywanie o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane  

o miejscach wyładunku odpadów,  

7) wyposażenie pojazdów do odbierania odpadów (w tym odpadów zmieszanych  

i segregowanych), w rejestrator wideo o rozdzielczości  full hd, 
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8) wyposażenie każdego pojazdu w aparat fotograficzny umożliwiający sporządzenie 

dokumentacji zdjęciowej z datownikiem,  

9) telefoniczne zawiadomienie Zamawiającego o każdorazowym rozpoczęciu odbioru odpadów  

i umożliwienie Zamawiającemu skontrolowanie masy pojazdu na instalacji odbioru odpadów, 

telefoniczne zawiadomienie Zamawiającego o każdorazowym zakończeniu odbioru odpadów  

i umożliwienie Zamawiającemu skontrolowanie masy pojazdu na instalacji odbioru odpadów. 

Zamawiający wskaże Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu upoważnionego 

przedstawiciela Gminy wraz z podaniem numeru telefonu, 

10) realizacji ”reklamacji” (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie  

z harmonogramem, nie pozostawienie worków na odpady segregowane itp.) w przeciągu 24 

godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy 

niezwłocznie potwierdzić e-mailem Zamawiającemu, 

11) zapisywanie w sposób umożliwiający odczyt oraz przechowywanie w siedzibie Wykonawcy, 

przez okres obowiązywania umowy i rok po jej zakończeniu danych pochodzących z systemu 

monitoringu i systemu czujników. Wykonawca powinien posiadać odpowiedni program 

umożliwiający odczyt, prezentację oraz analizę przechowywanych danych, które powinny być 

udostępniane na każde żądanie Zamawiającego, 

12) zapisywanie w sposób umożliwiający odczyt oraz przechowywanie w siedzibie Wykonawcy, 

przez okres obowiązywania umowy i rok po jej zakończeniu danych  przejazdu precyzyjnie 

nagranych tras przebytej drogi z rejestratora wideo o rozdzielczości full hd. Wykonawca powinien 

posiadać odpowiedni program umożliwiający odczyt, prezentację oraz analizę przechowywanych 

danych, które powinny być udostępniane na każde żądanie Zamawiającego , 

13) dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do 

nieruchomości będzie utrudniony (z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów, złych 

warunków atmosferycznych itp.). O fakcie braku możliwości dojazdu do nieruchomości z przyczyn 

określonych powyżej Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego 

celem uzgodnienia sposobu odbioru odpadów. Wykonawcy nie przysługuje wtedy roszczenie  

z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy, 

14) Wykonawca zobowiązany jest sprzed każdej posesji nawet o utrudnionym dojeździe  

(z powodu prowadzonych remontów dróg, czy zjazdów, złych warunków atmosferycznych, wąskich 

uliczek itp.). Natomiast w przypadku osób starszych, chorych, czy niepełnosprawnych wskazanych 

przez GOPS w Lelowie – odbiór bezpośrednio z posesji. Wykonawcy nie przysługują w takim 

zakresie zwiększone koszty realizacji przedmiotu zamówienia. Na dzień sporządzania SIWZ  

w wykazie GOPS nie figuruje żaden podopieczny wymagający odbioru odpadów bezpośrednio  

z posesji. W terminie 5 dni, licząc od dnia otrzymania wykazu przez GOPS w Lelowie zamawiający 

dostarczy przedmiotowy wykaz. Wykaz ten przez cały okres obowiązywania umowy będzie przez 

zamawiającego aktualizowany i przekazywany wykonawcy na bieżąco, bez zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

15) okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie 

przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa, 

16) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 

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

a powstałe z wyłącznej winy Wykonawcy, 

17) naprawa lub ponoszenie kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi 

wywozu odpadów komunalnych w gminie (uszkodzenia chodników i innych urządzeń), 

18) wymiana uszkodzonych w trakcie realizacji umowy kontenerów i pojemników na odpady na 

własny koszt, jeśli powstały z winy Wykonawcy, w terminie do 3 dni od zgłoszenia w formie 

telefonicznej lub e-mail przez Zamawiającego,  

19) wykonanie co najmniej trzykrotnie na terenie gminy akcji informacyjno- edukacyjnej oraz  

dystrybucja przygotowanych informacji w uzgodnieniu z  Zamawiającym (ulotki informujące  
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o sposobach segregacji, w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami), które powinny być 

wykonane w wersji dla osób niedowidzących w ilości przynajmniej 5 310 szt., 

20) dostarczenie wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałych harmonogramu wywozu 

odpadów komunalnych,  

21) zapewnienie na czas realizacji przedmiotu zamówienia (posiadanie lub dostępność) do bazy 

magazynowo - transportowej, usytuowanej i wyposażonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

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

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

22) umożliwienie wstępu na teren bazy magazynowo -transportowej przedstawicielom 

Zamawiającego lub pracownikom państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji 

ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przepisami 

wykonawczymi, 

23) uczestnictwo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w naradach (posiedzeniach komisji 

Rady Gminy, innych naradach) prowadzonych przez Zamawiającego, na których omawiane będą 

zadania związane z realizacją przedmiotu umowy. Zaproszenia na narady będą przekazywane 

Wykonawcy przez Wójta lub osoby przez niego upoważnione z wyprzedzeniem nie mniej niż  

7 dni przed tymi naradami, 

24) udostępnienie co najmniej jednej linii telefonicznej w celu szybkiej komunikacji, tak aby był 

możliwy stały kontakt przedstawiciela Zamawiającego z Wykonawcą, 

25) posiadanie przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie 

niższej niż 50 000,00 zł,  

26) posiadanie przez cały okres realizacji umowy z Regionalną Instalacją do Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych (RIPOK) na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości, 

zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych lub posiada taką instalację. 

 

Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Przedmiot główny 

90 50 00 00- Usługi związane z odpadami. 

Przedmioty dodatkowe 

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania  

i usługi ekologiczne. 

90500000-2 – Usługi związane z odpadami. 

90511000-2 – Usługi odbioru odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. 

90533000-2 -  Usługi zagospodarowania odpadów. 

90514000-3 – Usługi recyklingu odpadów. 

90512000-9 - Usługi transportu odpadów. 

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. 

90511300-5 – Usługi zbierania śmieci. 

 

ROZDZIAŁ IV. Termin wykonania zamówienia 
 

Termin realizacji zamówienia:  

Termin rozpoczęcia: od 1 lipca 2019 r.  

Termin zakończenia: do 31 grudzień 2020 r. 

 

 

ROZDZIAŁ V.  

5. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
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5.1. nie podlegają wykluczeniu;  
5.2. spełniają następujące warunki dotyczące udziału w postępowaniu: 

5.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej: 

Wykonawca musi wykazać, że: 

 posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i odbierania 

odpadów, wydane przez właściwy organ, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) 

  posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lelów, zgodnie z wymogami ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1454 z późn. zm.) 

 posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z 

ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1466 z późn. zm.) 

5.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 50 000,00 

zł. 

5.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej. 
5.2.3.1 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca 

udokumentuje, że zakończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 

Co najmniej: 

1) jednej usługi o wartości co najmniej 180 000,00 zł brutto polegające na odbiorze  
i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w okresie minimum 12-stu następujących po sobie 
(kolejnych) miesięcy. 

5.2.3.2 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:  

Dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; tj.: 

1) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w celu wykonania zamówienia 
samochodami specjalistycznymi i samochodem ciężarowym, spełniającymi wymagania techniczne 
określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi,  
w ilości: 

a) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych z pojemników (typu śmieciarka),  

b) co najmniej jeden pojazd typu śmieciarka małogabarytowa przystosowana  
do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe,  

c) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania pojemników (worków) z 
selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi oraz odpadów wielkogabarytowych -
problemowych, ceramiki sanitarnej, 

d) co najmniej jeden pojazd przystosowany do odbioru odpadów elektrycznych  
i elektronicznych, 

e) co najmniej jeden pojazd z dźwignikiem hakowym, lub bramowym; 
 

Powyższy punkt należy opisać w przekładanym wykazie sprzętu wg załącznika nr 6 SIWZ. 
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5.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia. 

5.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w pkt 5.2 SIWZ, 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. 

5.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 5.4 SIWZ 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 
5.5.1 wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

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, tj. Jeżeli Wykonawca w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu na roboty budowlane lub 
usługi (art. 22a ust. 4 ustawy Pzp) polega na wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych 
lub doświadczeniu podmiotu trzeciego, ten podmiot trzeci musi wziąć udział w 
realizacji zamówienia jako podwykonawca Wykonawcy, w zakresie w którym udostępnił 
swoje zasoby Wykonawcy (art. 36b ust. 1 w zw. z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp). 

5.5.2 zamawiający oceni, 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 zbada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 13–22. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest wskazać w oświadczeniu własnym 
informacje o tych podmiotach (art. 25a ust. 3 ustawy Pzp); 

5.5.3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności 
techniczne lub zawodowe, innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego:  
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 
mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 

5.5.4 z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 
przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia; 
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 zdolności dotyczą. 

5.6. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub 
podwykonawcom, zobowiązany jest określić w formularzu ofertowym części zamówienia, jakie 
zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy lub podwykonawcom oraz wskazać nazwę lub 
nazwy firmy lub firm podwykonawcy lub podwykonawców (art. 36b ust. 1 ustawy Pzp).  

5.7. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym  



 

Strona 21 z 37 

GR.271.3.2019 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług (art. 36b ust. 
1a i 1b ustawy Pzp) 

5.8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 

5.9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 
określone w pkt 5.2 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy 
wykonawcy łącznie. 

5.10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je  
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

ROZDZIAŁ VI. 
 
6. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
6.1. Ocena spełniania warunków udziału w postepowaniu odbywa się dwuetapowo. Etap I Ocena 

wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji 
zawartych w „Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu  
z postępowania” zwanego dalej Oświadczeniem. Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. 

6.2. Etap II Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie 
dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać 
będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród 
tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczania.  

6.3. Jeżeli wykonawca nie złożył Oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa 
do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

6.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 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 własnym, 
o którym mowa powyżej. 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. Wskazane oświadczenie należy dołączyć do oferty. Zamawiający 
ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe, 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. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać w oświadczeniu własnym informacje o tych podmiotach (art. 25a ust. 3 ustawy Pzp). 

6.5. Zastosowanie procedury, o której mowa w Art. 24aa Ust. 1 Ustawy Pzp. 

Zamawiający zastosuje procedurę, której mowa w art.24aa ust.1 ustawy pzp. Zamawiający  

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert,  

a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający w toku czynności 

oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich wykonawców (ocena spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie badając nawet wszystkich wstępnych 

oświadczeń wykonawców, składanych w szczególności w formie jednolitego europejskiego dokumentu 
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zamówienia. W pierwszej kolejności dokonuje on oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty 

(art. 89 ust. 1 ustawy pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie  

w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się 

na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie 

wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.  

W przypadku procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (tzw. „procedura odwrócona”), 

stosownie do treści art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca dołącza do oferty oświadczenie aktualne na 

dzień składania ofert w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

W przypadku prowadzenia postępowania w „procedurze odwróconej” obowiązują takie same zasady 

jak w każdym postępowaniu, jeśli chodzi o załączenie wskazanych oświadczeń do oferty, tj. 

oświadczenia są składane wraz z ofertą, choć w tej szczególnej procedurze podlegają ocenie dopiero 

na zakończenie oceny ofert i to wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej). 

 

ROZDZIAŁ VII. Podstawy wykluczenia. 
 
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
7.1 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, 

wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

7.2 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

7.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki 
udziału w postępowaniu muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.  

7.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub 
ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, 
że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,  
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, 
jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

7.5 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
pkt.7.4. 

7.6 Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
ROZDZIAŁ VIII.  

 
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu  
z postępowania oraz dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. 

8.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania 
(zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do 
niniejszej SIWZ, w formie oryginału. 
8.1.1 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w tym osób fizycznych 

nie będących pracownikami wykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
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warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także  
w oświadczeniu własnym oświadczenia dla każdego z tych podmiotów. 

8.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 
podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia 
lub kryteria selekcji. 

8.1.3 Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na 
zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić 
odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców. 

8.1.4 Dokumenty wskazane w pkt 8.1.1, 8.1.2, i 8.1.3 muszą potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji  
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu. 

8.2 W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji  
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.3 PZP Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP Załącznik nr 4. 

8.3 Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw do wykluczenia - dokumenty 
składane na wezwanie Zamawiającego. 

8.3.1 aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu 
odpadów, wydanego przez właściwy organ, dokument przedkładany na potwierdzenie 
spełniania warunku; 

8.3.2 aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lelów;  

8.3.3 aktualnego wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska. 

8.3.4 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 
5 pkt 1 ustawy; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

8.3.5 zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

8.3.6 zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

8.3.7 wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 
rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy 
te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi 



 

Strona 24 z 37 

GR.271.3.2019 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, 
potwierdzających spełnienie warunku opisanego w pkt 5.2.3.1 i sporządzonego 
zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.  

8.3.7.1 Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
– inne dokumenty;  

8.3.7.2 oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn  
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa 
oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości 
uzyskania poświadczenia. 

8.3.7.3 w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

8.3.8 wykaz narzędzi, sprzętu, skierowanego przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnego za świadczenie usług, 
wraz z informacją o podstawie do dysponowania sprzętem; potwierdzających 
spełnienie warunku opisanego w pkt 5.2.3.2 i sporządzonego zgodnie z Załącznikiem 
nr 6 do SIWZ.  

8.3.9 opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  
w wysokości nie niższej niż 50 000,00 zł. 

8.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.1-8.3.3 składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

8.4.1 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem  
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert.  

8.4.2 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8.5 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4 zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w 
pkt 8.4 stosuje się.  

8.6 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 8.1 SIWZ, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8.7 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
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złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

8.8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy 
lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 
albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

8.9 Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są  
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa 
w pkt 5.5.1 i 5.5.4 należy złożyć w formie oryginału. 

8.10 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język 
polski. 

8.11 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  
o których mowa w pkt 8.3 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 
Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone  
w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język 
polski. 

8.12 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 
dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, 
należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem 
(podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania 
wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego wykonawca polega, zgodnie  
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego 
wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 

8.13 Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 
pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z 
imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

8.14 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych 
muszą się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 8.8, 8.12 i 8.13 
oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, 
należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie 
poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie 
poświadczanych stron. 

8.15 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 8.12 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej  
za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 
 

ROZDZIAŁ IX. 

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 
9.1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby wykonawca nie 
posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji 
porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu lub pisemnie. Zamawiający żąda 
każdorazowo potwierdzenia otrzymania, dokumentów lub informacji, pocztą elektroniczną, 
faksem lub pisemnie. Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania Zamawiającego 
do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania dokument lub informacji. Za datę powzięcia 
wiadomości uważa się dzień, w którym Wykonawca otrzymał informację za pomocą poczty 
elektronicznej, faksu lub pisemnie. Adresy poczty elektronicznej zamawiającego zostały 
podane w punkcie nr 1 i 9 niniejszej specyfikacji. 

9.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający 
domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na adres email, lub numer 
faksu podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie 
się z jej treścią. 

9.3. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 
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Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 

Artur Miłek, tel.: +48/34 355-01-21 wew. 122 e-mail: a.milek@lelow.pl w godz. 7.30 - 14.00  

- w zakresie procedury przetargowej. 

Elżbieta Miłoch, tel.: +48/34 355-01-21 wew. 124 e-mail: e.miloch@lelow.pl w godz. 7.30 - 14.00  

- w zakresie przedmiotu zamówienia. 

Anna Sikora, tel.: +48/34 355-01-21 wew. 110 e-mail: a.sikora@lelow.pl w godz. 7.30 - 14.00  

- w zakresie przedmiotu zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ X. 

10. Wymagania dotyczące wadium 
10.1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 

10 000,00 złotych 

Słownie: 

Dziesięć tysięcy złotych 

 

10.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
a. pieniądzu; 
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c. gwarancjach bankowych; 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.). 

10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy 
zamawiającego: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Lelów: 
Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa filia Lelów nr rachunku: 49 8591 0007 0330 
0923 0462 0006, z adnotacją:  

„wadium – numer sprawy GR.271.3.2019” 

 

Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 

10.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na 
rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

10.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja 
musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie 
zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać 
następujące elementy: 

a. nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

b. kwotę gwarancji, 
c. termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, 
d. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie 

zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza 

mailto:a.milek@lelow.pl
mailto:a.szafranski@lelow.pl
mailto:a.sikora@lelow.pl
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możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa 
podmiotów trzecich . 

10.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia 
wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Wadium musi 
zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa 
termin składania ofert. 

 
ROZDZIAŁ XI. 
 
11. Termin związania ofertą wynosi: 

30 dni 

 

ROZDZIAŁ XII. 

12. Opis sposobu przygotowania ofert: 
12.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 
12.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
12.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
12.4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
12.5. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 
12.6. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 
12.7. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być 

parafowane przez wykonawcę. 
12.8. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

12.9. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców 
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać 
dołączone do oferty.  

12.10. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi 
być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
12.12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
12.13. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 

parafowana przez wykonawcę. 
12.14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca 
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być 
oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały 
spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.), zgodnie z którym tajemnicę 
przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 
informacja mająca wartość gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od 

pozostałej (jawnej) części oferty. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

12.15. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 



 

Strona 28 z 37 

GR.271.3.2019 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do 
SIWZ, 

b) oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 
do SIWZ, 

c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile 
ofertę składa pełnomocnik, 

d) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego 
(gwarancji lub poręczenia), składany osobno w sekretariacie Urzędu Gminy. 

e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.5.1, 5.5.4 i 6.4 SIWZ – jeżeli 
wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

12.16. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 
zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia 
ofert. 

12.17. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 
a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail wykonawcy, 

Gmina Lelów 

ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów 

 oferta na {NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA}: „Odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu gminy Lelów z nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 

komunalne” 

 NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM {DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT}: 11.03.2019 r                       

do godziny 1230 

 

12.18. Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści 
oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. W przypadku braku w/w. 
danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu 
tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia,  
a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji 
otwarcia ofert. 

12.19. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

 
ROZDZIAŁ XIII. 
 
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w 

Sekretariacie Urzędu Gminy Lelów (piętro) w terminie do dnia 11.03.2019 r. do godziny 1200 

 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 11.03.2019 r., o godzina 1230 w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18. 

 

ROZDZIAŁ XIV. 

14. Opis sposobu obliczania ceny. 
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1. Ceną ofertową jest kwota podana w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy. 

2. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Oferowana cena winna 

być podana w stosunku do całości zamówienia przez cały okres trwania umowy (tj.  miesiące). Cena 

ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie w wyrażeniu brutto z doliczeniem obowiązującego 

podatku od towarów i usług (VAT) wynikającego z odrębnych przepisów. W cenie oferty należy ująć 

koszty niezbędne do wykonania usługi, a także koszty ogólne, podatki, opłaty. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia kosztach wykonania usługi wpływów tytułu 

uzyskanych zysków ze sprzedaży surowców wtórnych. 

4. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

5. Cenę wykonanych prac Wykonawca określi na podstawie, kalkulacji własnej lub danych rynkowych. 

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i 

pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.  

6. Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, iż materiały i środki techniczne niezbędne do 
wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca. 
7. Cenę podaną w ofercie należy obliczyć uwzględniając pełen zakres zamówienia określony  

w niniejszej specyfikacji (przy kalkulacji należy uwzględnić koszty związane z: dostarczeniem worków, 

dostarczeniem i dzierżawą pojemników na odpady, orientacyjną ilość odpadów odebranych  

w poprzednich latach, charakterystykę nieruchomości (zabudowa jednorodzinna i wielolokalowa), 

możliwy wzrost ilości odebranych odpadów, możliwy wzrost ilości obsługiwanych budynków oraz 

wynikający z tego wzrost liczby mieszkańców, wymagania, co do częstotliwości  

i sposobu odbierania odpadów, koszty transportu i zagospodarowania odpadów oraz wszystkie 

pozostałe koszty zamówienia, w tym koszty wydruków harmonogramów jak również koszty ich 

dostarczenia właścicielom nieruchomości. Ponadto w kosztach uwzględnia się również opłatę za 

umieszczenie odpadów na składowisku tzw. opłatę marszałkowską - dla masy odpadów, których 

unieszkodliwienie przez składowanie będzie konieczne podczas zagospodarowania odpadów 

odebranych przez Wykonawcę). 

8. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost 

z dokumentacji przetargowej. 

9. Cena musi uwzględniać ryzyko wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia.  

10. Cena ofertowa za wywóz odpadów w ciągu miesiąca podana w formularzu oferty winna być ceną 

stałą (ryczałtową) w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia.  

11. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie. Faktura za usługę powinna być wystawiona po 

zakończeniu miesiąca. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie określonym przez Wykonawcę  

w ofercie licząc od dnia otrzymania przez zamawiającego faktury. 

12. Cena musi być zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w ten sposób, że 

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

13. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie 

polskiej. 

14. Zgodnie z definicją ceny zawartą w ustawie o cenach, cena to wartość wyrażona w jednostkach 

pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę zgodnie  

z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach produktów i usług 

(Dz. U. poz. 915). W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli 

na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem  

od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. 
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ROZDZIAŁ XV. 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert – zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy. Zamawiający poprawi w tekście oferty 

oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona – zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy. 

2. Zamawiający wyznaczył następujące kryterium, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty: 

 

Lp. Oznaczenie 
kryterium 

Nazwa Kryterium Waga 

1 
 

C Cena 60% 

2 
 

T Termin płatności faktury 20% 

3 
 

E Jakość akcji informacyjno- edukacyjnej 20% 

 
4. Wykonawcom zostaną przyznane ilości punktów wyliczone w następujący sposób: 

4.1. Cena ryczałtowa – któremu to kryterium Zamawiający przypisuje wagę o wartości punktowej 
wyrażonej w % - 60 (60%) 
Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, 

według formuły: 

 

Cn/Cb x 100 x 60% = C  

gdzie: 

C  – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę; 

Cn – najniższa cena spośród ofert badanych; 

Cb – cena oferty rozpatrywanej; 

100 – punktowe znaczenie kryterium ceny; 

60% – procentowe znaczenie kryterium ceny. 

 

4.2. Termin płatności faktury – któremu to kryterium Zamawiający przypisuje wagę o wartości 

punktowej wyrażonej w % - 20 (20%) 

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Termin płatności faktury Zamawiający zastosowany 

następujący wzór: 

 

Tpf OB/Tpf N x 100 x 20% = T 

 

gdzie: 

T  – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za termin płatności faktury; 

Tpf N  – najdłuższy okres za termin płatności faktury spośród badanych ofert w dniach; 



 

Strona 31 z 37 

GR.271.3.2019 

Tpf OB  – okres za termin płatności faktury w ofercie badanej w miesiącach; 

100  – punktowe znaczenie kryterium termin płatności faktury; 

20% – procentowe znaczenie kryterium gwarancji. 

 

Uwaga! - okres płatności faktury nie może być krótszy niż 7 dni.  

MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres płatności faktury, wynosi 7 dni. W przypadku 

podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu płatności faktury lub nie podanie 

(wpisanie) terminu płatności faktury, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 

pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako nieodpowiadającą treści SIWZ. 

MAKSYMALNY okres płatności faktury uwzględniony do oceny ofert wynosi 30 dni. Jeżeli Wykonawca 

zaoferuje okres płatności faktury dłuższy niż 30 dni do oceny ofert zostanie przyjęty okres 30 dni i taki 

zostanie uwzględniony także w umowie. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (30 dni) 

otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium termin płatności faktury. 

Uwaga: Termin płatności faktury nie może być dłuższy niż 30 dni (ustawa  

o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) 

4.3. Jakość akcji informacyjno – edukacyjnej – waga 20 % 

a) Wykonanie i dystrybucja harmonogramu o terminach odbioru odpadów komunalnych i ulotek 

informacyjno – edukacyjnych na temat prawidłowej segregacji odpadów komunalnych w wydaniu 

czarno – białym, format A5 – 0 pkt. 

b) Wykonanie i dystrybucja harmonogramu o terminach odbioru odpadów komunalnych i ulotek 

informacyjno – edukacyjnych na temat prawidłowej segregacji odpadów komunalnych w wydaniu 

kolorowym, format A5 – 20 pkt. 

 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów  

w podanych kryteriach oceny ofert. 

SP = C + T + E 

gdzie:  

SP – suma punktów przyznana Wykonawcy w kryteriach: cena oferty, termin płatności i akcja 

informacyjno – edukacyjna. 

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. 

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca 

najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 5. 

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

przedstawia taki samo bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z niższą ceną. 

ROZDZIAŁ XVI. Ogłoszenie wyników przetargu. 

1. Ogłoszenie wyników przetargu odbędzie się zgodnie z art. 92 ustawy. 

ROZDZIAŁ XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Formalności związane z zawarciem umowy. 

1.1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wykonawcą, zostanie podpisana umowa, której wzór 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony 

w informacji o wynikach postępowania.  

1.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie pisemnie lub 

telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy. 
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1.3. Wykonawca, którego oferta została wybrana dopełni następujących formalności: 

a) w przypadku wskazania w ofercie przetargowej podwykonawcy przewidzianego do 

realizacji zamówienia przedstawi celem uzyskania zgody Zamawiającego umowę 

z podwykonawcą lub jej projekt, wraz z wskazaniem części usługi powierzonej do 

wykonania, 

b) wspólnicy spółki cywilnej lub konsorcjum okażą Zamawiającemu umowę spółki cywilnej 

lub konsorcjum, określającą wzajemne prawa i obowiązki stron regulującą ich 

współpracę, 

c) wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy do umowy przed jej zawarciem, 

d) przedstawi umowę zawartą z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości, zmieszanych 

odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych lub posiada taką instalację. 

1.4. Uchylanie się od obowiązków, o których mowa powyżej Zamawiający będzie traktował jak 

odmowę podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie art. 46 ust. 5 pkt 1 Pzp). 

ROZDZIAŁ XVIII.  

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1.1. Wysokość zabezpieczenia. 

Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed 

podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy: 

w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.  

Sposób wnoszenia zabezpieczenia. 

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 
formach:  
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110  
z późn. zm.), 
f) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 
jednostkę samorządu terytorialnego. 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Lelów:  

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa Filia Lelów  

nr rachunku: 49 8591 0007 0330 0923 0462 0006. 

Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w sekretariacie Urzędu 
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Gminy Lelów ul. Szczekocińska 18,  

Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo 

wykonane usługi. 

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% 

wysokości zabezpieczenia. 

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, treść dokumentu stanowiącego 

zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych, czyli Zamawiający wymaga, 

aby z dokumentu wynikało, iż kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia.   

Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 Prawa zamówień publicznych.  

 

2. Wzór umowy. 

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. 

ROZDZIAŁ 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. Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wykonawcą, zostanie podpisana umowa, której wzór 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony  

w informacji o wynikach postępowania.  

2. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia 

odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego w zakresie stawki podatku od towarów  i usług oraz w razie zmiany: 

a. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 z późn. zm.); 

b. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia 

publicznego, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 

przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony  

o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

ROZDZIAŁ XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
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przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla 

postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 

11 ust.8 ustawy. 

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

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

 

ROZDZIAŁ XXI Określenie wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

1.1.  kierowanie pojazdami przewidzianymi do realizacji zamówienia,  

1.2.  załadunek zebranych odpadów komunalnych,  

1.3.  nadzorowanie wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia. 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych 

wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę sposób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do:  

2.1.  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  

2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 

3. Wykonawca najpóźniej 5 dni, licząc od dnia podpisania umowy przedłoży zamawiającemu 

oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. 

poz 917 z późn. zm.) według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy 

4. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego  

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży wskazane poniżej dowody 

 w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia 

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawców kopię 

umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). 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. bez nr PESEL pracowników). Informacje 

takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania, 

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku 

zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy 

w sprawie zamówienia publicznego.  



 

Strona 35 z 37 

GR.271.3.2019 

ROZDZIAŁ XXII. Postanowienia końcowe 

1. Informacje uzupełniające. 

1.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

1.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

1.3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 

ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

1.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

1.5. Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się w punkcie 

1 niniejszej specyfikacji. 

1.6. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będą 

w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

1.7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

1.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

1.9. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań 

związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

1.10. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części 

zamówienia przez wykonawcę. 

1.11. Umowy o podwykonawstwo zamówienia, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 

0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub dotyczą dostawy materiałów. 

Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 000 zł. 

2. Informacja w sprawie ochrony wykonawców- osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.  

Zamawiający 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: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Wójt Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 

42-235 Lelów, tel. 34 355 01 21, fax 34 355 00 49;  

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lelów jest Pani mgr Katarzyna 

Macherzyńska, kontakt: kmacherzynska.ido@gmail.com; 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lelów z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają 
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odpady komunalne” nr sprawy: GR.271.3.2019, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego;  

d) 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 PZP;  

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

f) 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; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

h) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 

danych osobowych **; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO ***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO;  

i) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do 

usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa 

w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

Załączniki do specyfikacji:  

1. zał. nr 1 - druk „Oferta” – do wypełnienia przez wykonawców; 
2. zał. nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału  

w postępowaniu; 
3. zał. nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 
4. zał. nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej; 
5. zał. nr 5 - wykaz wykonanych usług; 
6. zał. nr 6 - Wykaz wymaganego sprzętu, którymi dysponuje lub będzie dysponował 

wykonawca; 
7. zał. nr 7 - wzór umowy; 
8. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu; 

 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lelów  

z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości 
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niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne”  

Lelów, dnia .1.03.2019 r.                                                                  ZATWIERDZAM 

                                                                                                           z up. Wójta Gminy 

                                                                                                              Henryk Nowak 

 

 


