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Gmina Kondratowice 
Kondratowice, ul. Nowa 1 
57-150 Prusy 

 
 
 
   
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA                                                      
DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO                                  

NA ZADANIE PN.: 
 

 

„ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 

TERENIE GMINY KONDRATOWICE W OKRESIE OD 01.02.2019r. DO 30.06.2019r.” 

 

 

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - zwanej dalej "ustawą” 
 
 

- USŁUGI -  
 

 
 
 
 

Numer postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: WI.271.1.2019 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kondratowice, styczeń 2019 
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ROZDZIAŁ I 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Gmina Kondratowice 

Kondratowice, ul. Nowa 1 

57-150 Prusy  

REGON: 931934940 

NIP: 914-11-96-122 

tel.  (71) 39 27 681 

fax. (71) 39 26 021 

e-mail: inwestycje@kondratowice.pl  

godziny pracy Zamawiającego:  poniedziałek od 7 30 do 15 30 

            wtorek od 7 30 do 15 30 

środa od 7 30 do 18 00 

czwartek od 7 30 do 15 30 

piątek od 7 30 do 13 00 

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Urząd Gminy Kondratowice 

Kondratowice, ul. Nowa 1 

57-150 Prusy 

 

 

ROZDZIAŁ II 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579                       

z późniejszymi zmianami). W kwestiach nieuregulowanych powyższą ustawą stosuje się przepisy ustawy – 

Kodeks cywilny.   

2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie                

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.01.2019 r.                  

nr ogłoszenia 500232-N-2019. 

4. W sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Informacje uzupełniające:   

1) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.  

2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

3) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

4) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.   

5) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

6) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.   

7) Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.   

8) Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.   

9) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.  

10)  Zamawiający nie zastrzega samodzielnego wykonania kluczowych części zamówienia. 

6. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne nie przeprowadzono 

dialogu technicznego.  

   

mailto:fundusze@kondratowice.pl
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ROZDZIAŁ III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych                     

z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na obszarze Gminy Kondratowice,                

w tym: 

1) Odbiór i transport odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości, na których powstają 

odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Kondratowice oraz z gniazd przeznaczonych do 

gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny tj.: 

a. Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach; 

b. Odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach i workach  

w gniazdach zlokalizowanych na terenie Gminy Kondratowice oraz od obiektów zamieszkałych i 

niezamieszkałych. 

2) Organizowanie i prowadzenie na terenie Gminy Kondratowice- Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), w tym odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych w nim 

gromadzonych; 

3) Organizacja, odbiór, transport i obsługa punktowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r., o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.), zużytych opon samochodów 

osobowych, motorowerowych, rowerowych i wózków dziecięcych z terenu Gminy Kondratowice; 

4) Wyposażenie, przez cały okres obowiązywania umowy na świadczenie usługi, wskazanych przez 

Zamawiającego nieruchomości w pojemniki i worki na odpady komunalne. 

5) Informacje podstawowe o Gminie Kondratowice: 

 

Powierzchnia gminy Kondratowice wynosi 98,14 km2.  

Gminę Kondratowice zamieszkuje 4334 mieszkańców (stan na dzień: 30.11.2018 r.) oraz funkcjonuje ok.                     

100 podmiotów gospodarczych. 

 

Na terenie gminy Kondratowice zlokalizowanych jest: 

 ok. 1268 gospodarstw domowych + ew. 10% więcej gospodarstw domowych 

 ok. 100 nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej 

 pojemników: KP 7- 8szt., 1100l – 19szt., 120l – 10szt., oraz 240l – 31 szt. – do obsługi podmiotów 

gospodarczych i innych. 

 

6) Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV: 

90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadami 

90.51.31.00-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów 

 

7) Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmuje każdą ilość następujących rodzajów 

odpadów komunalnych: 

Tabela 1. Rodzaj odpadów stanowiących przedmiot zamówienia 

L.p. Rodzaje odpadów Kod odpadu 

1 Zmieszane odpady komunalne 20 03 01 

2 Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 

3 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 20 03 39 

4 Opakowania z papieru i makulatury 15 01 01 

5 Papier i tektura 20 01 01 

6 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 

7 Tworzywa sztuczne 20 01 39 
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8 Opakowania z drewna 15 01 03 

9 Opakowania z metali 15 01 04 

10 Metale 20 01 40 

11 Szkło 20 01 02 

12 Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 

13 Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 

14 Opakowania ze szkła 15 01 07 

15 Opony 16 01 03 

16 Odzież 20 01 10 

17 Tekstylia 20 01 11 

18 Rozpuszczalniki 20 01 13* 

19 Kwasy 20 01 14* 

20 Alkalia 20 01 15* 

21 Odczynniki fotograficzne 20 01 17* 

22 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne 

np. herbicydy, insektycydy) 
20 01 19* 

23 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 21* 

24 Urządzenia zawierające freony 20 01 23* 

25 Oleje i tłuszcze jadalne 20 01 25 

26 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 20 01 26* 

27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne 
20 01 27* 

28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 

20 01 27 
20 01 28 

29 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 20 01 29* 

30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 20 01 30 

31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 20 01 31* 

32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 32 

33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 

06 01, 16 06 02 lub16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory 

zawierające te baterie 

20 01 33* 

34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 20 01 34 

35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 

i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 
20 01 35* 

36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21, 20 01 23 i 20 01 35 
20 01 36 

37 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 20 01 38 

38 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 20 01 80 

39 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 01 99 

40 Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 

41 Gruz ceglany 17 01 02 

42 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 
17 01 07 

43 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów ( z wyłączeniem pyłów z kotłów  

wymienionych w 10 01 04) 
10 01 01 

44 Popiół 20 01 99 

 

8) Dane ilościowe pozwalające ocenić wartość oferty: 
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UWAGA: Przedstawione wielkości ilości odpadów komunalnych są wielkościami orientacyjnymi. 

Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w zakresie 

szacunkowej ilości odpadów komunalnych, mających zostać odebranych i przetransportowanych z 

terenu Gminy Kondratowice w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.  

 

1. Dla potrzeb złożenia oferty Zamawiający szacuje łączną roczną masę odpadów komunalnych do odbioru i 

zagospodarowania z terenu nieruchomości zamieszkałych na poziomie: 

Tabela 2. Zestawienie mas odpadów zbieranych w ciągu roku z terenu Gminy Kondratowice 

 

Ilość mieszkańców - 4334 

Masa zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych Mg 621,34 

Masa selektywnie zbieranych odpadów komunalnych Mg 301,24 

Masa odpadów biodegradowalnych Mg 30,02 

Masa odpadów z PSZOK Mg 58,96 

Inne odpady (odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, opony, odpady z betonu i inne) 
Mg 210,172 

Łączna masa wszystkich odpadów Mg 1221,732 

2. Przewidywana ilość odpadów komunalnych do odebrania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych - ok. 5 Mg/m-c, czyli w okresie zamówienia (od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.) ok. 30 Mg 

 

9) Częstotliwość odbioru odpadów według ustalonego harmonogramu 

Tabela 3. Sposób i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy  

Rodzaj 

opadów 

komunalnych 

zbieranych 

selektywnie 

Sposób odbioru Częstotliwość odbierania 

Nieruchomości 

zamieszkałe 

Nieruchomości 

niezamieszkałe 

Nieruchomości 

zamieszkałe 

Nieruchomości 

niezamieszkałe 

Zmieszane 

odpady 

komunalne 

Pojemniki o 

pojemności 240 l, 

120l dostarczone 

przez Wykonawcę 

Zamówienia 

Pojemniki o 

pojemnościach: 120 

l, 240 l, 1100 l, KP 

7 dostarczone przez 

Wykonawcę 

Zamówienia 

 2 razy w miesiącu  

(w okresie od 01 

maja do 30 czerwca) 

 1 raz w miesiącu  

(w okresie od 1 

lutego do 30 

kwietnia) 

 2 razy w miesiącu  

(w okresie od 01 

maja do 30 

czerwca) 

 1 raz w miesiącu  

(w okresie od 1 

lutego do 30 

kwietnia) 

Popiół z palenisk 

domowych 

Pojemnik o 

pojemności 120l 

dostarczony przez 

Wykonawcę 

Zamówienia 

Pojemnik o 

pojemności 120l 

dostarczony przez 

Wykonawcę 

Zamówienia 

1 raz w miesiącu  

W okresie od 01 lutego 

do 30 kwietnia 

1 raz w miesiącu  

W okresie od 1 

lutego do 30 kwietnia 

 

  

Papier wraz z 

opakowaniami 

wielomateriałowy

mi i drobnymi 

metalowymi 

(puszki) 

Worki żółte o 

pojemności 60 l 

dostarczone przez 

Wykonawcę 

Zamówienia 

Worki żółte o 

pojemności 60 l 

dostarczone przez 

Wykonawcę 

Zamówienia 

1 raz w miesiącu 1 raz w miesiącu 
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Tworzywa 

sztuczne 

Pojemniki o poj. 

1500 l – odpady 

donoszone przez 

mieszkańców 

(pojemnik 

umieszczony w 

gnieździe) 

Pojemniki o poj. 

1500 l – odpady 

donoszone 

(pojemnik 

umieszczony w 

gnieździe) 

1 raz w miesiącu 1 raz w miesiącu 

Szkło białe i 

kolorowe 

Pojemniki o poj. 

1500 l – odpady 

donoszone przez 

mieszkańców 

(pojemnik 

umieszczony w 

gnieździe) 

Pojemniki o poj. 

1500 l – odpady 

donoszone 

(pojemnik 

umieszczony                

w gnieździe) 

1 raz w miesiącu 1 raz w miesiącu 

Odpady 

ulegające 

biodegradacji 

Worki o pojemności 

60 l dostarczone 

przez Wykonawcę 

Zamówienia 

Worki o pojemności 

60 l dostarczone 

przez Wykonawcę 

Zamówienia 

1 raz w miesiącu 

(w przypadku większej 

ilości odpadów częściej 

- dotyczy okresu od 

kwietnia do czerwca) 

1 raz w miesiącu 

(w przypadku 

większej ilości 

opadów częściej - 

dotyczy okresu od 

kwietnia do czerwca) 

Odzież i tekstylia 

Worki o pojemności 

60l w zakresie 

własnym 

nieruchomości 

Worki o pojemności 

60l w zakresie 

własnym 

nieruchomości 

1 raz do roku 2 razy do roku 

Meble i inne 

odpady 

wielkogabarytow

e, 

wielkogabarytow

e opakowania 

ulegające 

biodegradacji 

 

„Wystawka” lub 

wyznaczone miejsce 

 

„Wystawka” lub 

wyznaczone 

miejsce 

2 razy do roku 1 raz do roku 

Zużyty sprzęt 

elektryczny 

i elektroniczny, 

zużyte baterie i 

akumulatory 

 

"Wystawka” lub 

wyznaczone miejsce 

 

"Wystawka” lub 

wyznaczone 

miejsce 

1 raz do roku 1 raz do roku 

Zużyte opony 
„Wystawka” lub 

wyznaczone miejsce 

„Wystawka” lub 

wyznaczone 

miejsce 

2 razy do roku 1 raz do roku 

„Odpady 

problemowe” tj.: 

oleje, farby, 

chemikalia, 

rozpuszczalniki, 

środki ochrony 

roślin itp. 

 

Mobilny pojazd w 

wyznaczonym 

miejscu podstawiony 

przez Wykonawcę 

Zamówienia 

 

Mobilny pojazd w 

wyznaczonym 

miejscu 

podstawiony przez 

Wykonawcę 

Zamówienia 

1 raz do roku 1 raz do roku 
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Tabela 4. Sposób i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych 

Miejsce odbioru Sposób odbioru Częstotliwość 

Z Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych 

Pojemniki o pojemności od 60 l do 7 000 l (KP-7)  

lub boksy (organizacja PSZOK zlecona Wykonawcy) 

 

1 raz na miesiąc 

 

 

II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

  

1. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej 

1) w ramach odbioru zmieszanych odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie 

odpady komunalne umieszczone w pojemnikach na odpady zmieszane oraz odpady komunalne wystawione 

w workach (tzw. nadwyżki), przy pojemnikach na odpady zmieszane, a także odpady, które zostały 

wysypane z pojemników lub worków w trakcie ich opróżniania, wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie 

(np. w wyniku aktów wandalizmu); 

2) pojemniki i worki z odpadami zmieszanymi będą wystawione przed ogrodzenie zamkniętej nieruchomości 

jedno lub kilkurodzinnej, bądź ustawione na wyodrębnionym, urządzonym przez właściciela terenie na 

nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej, w rejonie bramy lub furtki wejściowej, placyku gospodarczym, 

pergoli śmietnikowej,  w sposób dostępny dla Wykonawcy; 

3) Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego sprawdzenia zawartości pojemnika i worka na zmieszane 

odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia, że w pojemniku lub worku znajdują się odpady, których 

obowiązek selektywnego zbierania wynika z Uchwały nr XIX/128/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kondratowice Wykonawca zobowiązany jest 

do udokumentowania tego faktu (w formie pisemnej wraz z załącznikiem w postaci fotografii miejsca, w 

którym zdarzenie nastąpiło) oraz niezwłocznego i skutecznego powiadomienia Zamawiającego, e-mailem lub 

listownie, wraz ze wskazaniem adresu nieruchomości; 

4) wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 

nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie świadczenia usługi, w szczególności w przypadkach: 

 pozostawienia przy pojemnikach i workach na odpady odpadów wielkogabarytowych, 

wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych poza terminami tzw. „wystawek”; 

 niemożności odebrania z nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych ze względu na brak 

współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą; 

5) odbiór odpadów zmieszanych nie obejmuje odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, zużytych opon samochodowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów 

niebezpiecznych; 

6) Pojemniki na zmieszane odpady komunalne: 

 Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych; 

 Wykonawca zobowiązany jest dysponować taką ilością pojemników, aby zapewnić ich oddanie w 

bezpłatne użytkowanie wszystkim zainteresowanym właścicielom nieruchomości zamieszkałych lub 

niezamieszkałych na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości, a 

Wykonawcą; 

 Pojemniki o pojemności 1100l oraz KP-7 podczas obowiązującej umowy z Wykonawcą muszą być 

poddawane skutecznej dezynfekcji na zewnątrz i wewnątrz, zgodnie z obowiązującymi przepisami – 

realizacja obowiązku wykonywana jest na  koszt Wykonawcy; 

 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dezynfekcji wszystkich pojemników znajdujących 

się w tzw. gniazdach 2 razy w ciągu roku; 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie we właściwym stanie technicznym  

i estetycznym pojemników w gniazdach, a w przypadku ich trwałego uszkodzenia zobowiązany jest do 

ustawienia nowych pojemników. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 
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uszkodzenia lub zniszczenie pojemników, a także za szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich, a 

związane z eksploatacją pojemników; 

 Obowiązek utrzymania pojemników we właściwym stanie sanitarnym należy do właściciela 

nieruchomości, będącego użytkownikiem otrzymanego pojemnika. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenie pojemników, a także za szkody 

wyrządzone w mieniu osób trzecich, a związane z eksploatacją pojemników,  

w przypadku ich trwałego uszkodzenia zobowiązany jest do ustawienia nowych pojemników. 

 

2. Organizacja odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie: 

1) Odpady papieru wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i drobnymi opakowaniami metalowymi (puszki) – 

worek o pojemności 60l, 

Tworzywa sztuczne – w pojemnikach 1500l (odpady donoszone przez mieszkańców do gniazda), 

Szkło białe i kolorowe – w pojemnikach 1500l (odpady donoszone przez mieszkańców do gniazda), 

Odpady ulegające biodegradacji – worek o pojemności 60l, 

Popiół – pojemnik 120l-blaszany lub plastikowy (tylko dla nieruchomości opalanych paleniskami węglowymi). 

2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia worków do selektywnej zbiórki odpadów bezpośrednio na 

nieruchomość objętą selektywną zbiórką odpadów z częstotliwością min. jeden raz w miesiącu, przy czym 

pierwszy zestaw worków Wykonawca powinien dostarczyć najpóźniej w terminie do 3 dni od daty 

rozpoczęcia świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia lub zgłoszenia nieruchomości 

do obsługi; 

3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z dostarczanymi workami na nieruchomości przekazywał 

właścicielom nieruchomości materiały informacyjne i edukacyjne dotyczące m.in. zasad selektywnej zbiórki 

odpadów, przygotowane przez Zamawiającego oraz harmonogramy odbioru odpadów przygotowane przez 

Wykonawcę (przygotowanie materiałów informacyjnych odbywa się na koszt Wykonawcy); 

4) Wykonawca zobowiązany jest ustawić pojemniki na popiół najpóźniej do trzech dni od daty rozpoczęcia 

świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia; 

5) worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów powinny posiadać oznaczenia wskazujące rodzaj frakcji 

odpadów, jakie należy w nich umieszczać oraz frakcji odpadów, których nie należy umieszczać; oznaczenia 

wykonane powinny być zarówno w formie pisemnej w języku polskim, jak i w formie graficznej, w określonej 

przez Zamawiającego kolorystyce. 

6) Komplet worków przeznaczonych do odpadów zbieranych w sposób selektywny, dostarczany przez 

Wykonawcę, powinien być w określonej przez Zamawiającego kolorystyce i obejmuje: 

 worek żółty – przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowania 

wielomateriałowe typu tetrapak; 

 worek niebieski – przeznaczony na papier i tekturę; 

 worek zielony – przeznaczony na szkło białe i kolorowe; 

 worek brązowy – przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji. 

7) Wykonawca w ciągu miesiąca jest zobowiązany dostarczyć na nieruchomość 1 komplet worków  

w ilości: 

 worek żółty – przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowania 

wielomateriałowe typu tetrapak - trzy sztuki na gospodarstwo miesięcznie; 

 worek niebieski – przeznaczony na papier i tekturę - dwie sztuki na gospodarstwo miesięcznie; 

 worek zielony – przeznaczony na szkło białe i kolorowe - trzy sztuki na gospodarstwo miesięcznie; 

 worek brązowy – przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji - trzy sztuki na gospodarstwo 

miesięcznie; 

8) w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niezamierzone uszkodzenie worka, zwiększona ilość odpadów 

zbieranych selektywnie, Wykonawca zobowiązany będzie do wydania właścicielom nieruchomości 

dodatkowych worków do selektywnego zbierania odpadów; 
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9) Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady zgromadzone w pojemnikach i workach, a także 

odpady, które zostały wysypane z pojemników i worków w trakcie ich opróżniania, wywiane lub wyrzucone 

przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu); 

10) pojemniki z popiołem będą wystawione przed ogrodzenie zamkniętej nieruchomości lub ustawione na 

wyodrębnionym, urządzonym przez właściciela na terenie nieruchomości w rejonie bramy lub furtki 

wejściowej, placyku gospodarczym, pergoli śmietnikowej, w  sposób dostępny dla Wykonawcy 

11) Wykonawca winien niezwłocznie poinformować (w formie pisemnej wraz z załącznikiem  

w postaci fotografii miejsca zdarzenia) Zamawiającego o wszystkich wydarzeniach istotnych ze względu na 

świadczoną usługę, za pomocą e-maila lub listownie, a w szczególności o: 

 wszelkich nieprawidłowościach związanych z eksploatacją i lokalizacją pojemników na odpady zbierane 

selektywnie oraz sposobem segregacji odpadów przez użytkowników; 

 niemożności odebrania z nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych ze względu na brak 

współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą; 

 niemożności wyposażenia nieruchomości w worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów ze 

względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą; 

3. System indywidualny i zbiorowy – obiekty zamieszkałe: 

1) Wykonawca zobowiązany jest wyposażać przez cały okres świadczenia usługi będącej przedmiotem 

zamówienia każdą nieruchomość w: 

 pojemniki o pojemności 240 l do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych; 

 worki o pojemności 60 l przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów papieru wraz  

z opakowaniami wielomateriałowymi i drobnymi opakowaniami metalowymi (puszki); 

 worki o pojemności 60 l przeznaczone do zbiórki odpadów biodegradowalnych; 

 pojemnik na popiół o poj. 120l (dla nieruchomości opalanych paleniskami węglowymi); 

 

Szczegółowy wykaz nieruchomości, które powinny zostać wyposażone w worki i pojemniki, Zamawiający po 

zawarciu umowy przekaże Wykonawcy.  

Przewidywana ilość kompletów worków dla obiektów zamieszkałych – ok. 1268 kompletów miesięcznie 

Przewidywana ilość pojemników na popiół (blaszanych lub plastikowych) – ok. 1200 sztuk 

4. Obiekty niezamieszkałe: 

1) Wykonawca zobowiązany jest wyposażać przez cały okres świadczenia usługi będącej przedmiotem 

zamówienia każdą nieruchomość w:  

 pojemniki o pojemności 120l lub 240l lub 1100l lub KP 7 przeznaczone do zbiórki odpadów 

komunalnych zmieszanych; 

 worki o pojemności 60 l przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów papieru wraz  

z opakowaniami wielomateriałowymi i drobnymi opakowaniami metalowymi (puszki); 

 worki o pojemności 60 l przeznaczone do zbiórki odpadów biodegradowalnych; 

 pojemnik na popiół o poj. 120l (dla nieruchomości opalanych paleniskami węglowymi).  

Szczegółowy wykaz nieruchomości, które powinny zostać wyposażone w worki i pojemniki, Zamawiający po 

zawarciu umowy przekaże Wykonawcy.  

 

Przewidywana ilość kompletów worków dla obiektów niezamieszkałych – ok. 100 kompletów miesięcznie; 

Przewidywana ilość pojemników na popiół – ok. 90 sztuk 

5. Gniazda: 
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1) Wykonawca zobowiązany jest doposażyć gniazda na terenie Gminy Kondratowice  

w specjalistyczne urządzenia/pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w określonej przez Zamawiającego 

kolorystyce; każdy zestaw (gniazdo) musi składać się z dwóch pojemników, tj.: 

 pojemnik o poj. 1500 l na tworzywa sztuczne (odpady donoszone przez mieszkańców do gniazda z 

zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz obiektów niezamieszkałych) - 118 szt. 

 pojemnik o poj. 1500 l na szkło białe i kolorowe (odpady donoszone przez mieszkańców do gniazda z 

zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz obiektów niezamieszkałych) - 60 szt. 

Uwaga: Podana ilość pojemników jest wartością szacunkową i może ulec zmianie.  

Wykaz obiektów jednorodzinnych i wielorodzinnych zamieszczono w załączniku nr 1. 

 

2) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów muszą zostać ustawione najpóźniej do trzech dni od daty 

rozpoczęcia świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia; 

3) miejsca ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów Zamawiający wskaże Wykonawcy po 

zawarciu umowy, podczas wspólnej wizji w terenie; Zamawiający zastrzega, że  

w trakcie świadczenia usługi może wskazać Wykonawcy inne miejsca ustawienia pojemników, 

a w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do ich przestawienia nie później niż w ciągu trzech dni 

od otrzymania zgłoszenia; 

4) przewidywana ilość gniazd – ok. 80 szt. 

5) pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych muszą posiadać oznaczenia wskazujące rodzaj 

frakcji odpadów, które należy umieszczać oraz frakcji odpadów, których nie należy umieszczać; oznaczenia 

muszą być wykonane zarówno w formie pisemnej w języku polskim, jak i w formie graficznej; 

6) Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego sprawdzenia zawartości pojemnika na segregowane 

odpady, a w przypadku stwierdzenia, że w pojemniku znajdują się inne odpady, których obowiązek 

selektywnego zbierania wynika z Uchwały nr XIX/128/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kondratowice - do udokumentowania tego faktu (w formie 

fotografii) oraz niezwłocznego i skutecznego powiadomienia Zamawiającego za pomocą e-maila, listu, wraz 

ze wskazaniem lokalizacji; 

7) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 

nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie świadczenia usługi; 

8) Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady zgromadzone w pojemnikach, jak  

i odpady pozostawione obok pojemników, a także odpady, które zostały wysypane z pojemników w trakcie 

ich opróżniania, wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu); 

9) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego utrzymania w czystości i porządku pojemników do 

selektywnego zbierania odpadów; 

10) podczas obowiązującej umowy z Wykonawcą pojemniki muszą być poddawane skutecznej dezynfekcji na 

zewnątrz i wewnątrz, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

11) Wykonawca odpowiada za utrzymanie pojemników we właściwym stanie technicznym i estetycznym, a w 

przypadku ich trwałego uszkodzenia zobowiązany jest do ustawienia nowych pojemników. Zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenie pojemników, a także za szkody 

wyrządzone w mieniu osób trzecich, a związane z eksploatacją pojemników. 

12) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i transportu odpadów zbieranych w sposób selektywny w taki 

sposób, aby nie dopuścić do zmieszania tych odpadów, tj. nie doprowadzić do zmieszania poszczególnych 

frakcji zbieranych selektywnie. 

13) Wykonawca zobowiązany jest do opróżniania na własny koszt gniazd w okresie letnim (tj. od maja do 

czerwca) – 3 razy w miesiącu w następujących miejscowościach: Księginice Wielkie, Prusy, Kondratowice, 

Karczyn, Gołostowice, Górka Sobocka, Białobrzezie, Podgaj, Czerwieniec. 

14) Wykonawca zobowiązany jest do opróżniania na własny koszt gniazd w okresie letnim (tj. od maja do 

czerwca) – 2 razy w miesiącu w pozostałych miejscowościach: Jezierzyce Małe, Grzegorzów, Brochocinek, 
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Edwardów, Skała, Lipowa, Sadowice, Stachów, Komorowice, Zarzyca, Janowiczki, Rakowice, Maleszów, 

Żelowice, Kowalskie, Wójcin, Błotnica, Strachów. 

6. Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy 

Kondratowice: 

1) Założenia dotyczące funkcjonowania PSZOK: 

a) zadaniem PSZOK jest przyjmowanie tzw. odpadów problemowych, wyłącznie od mieszkańców gminy 

Kondratowice, w ilościach wytwarzanych w gospodarstwach domowych, a także gruzu powstającego na 

skutek drobnych remontów prowadzonych w gospodarstwach domowych w ilości do max. 50 kg na rok 

od gospodarstwa; 

b) odpady oddawane do PSZOK powinny być przyjmowane bezpłatne, a osoba je pozostawiająca jest 

zobowiązana do umieszczenia ich w wyznaczonych pojemnikach; 

c) godziny otwarcia PSZOK - od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00, w soboty od 10:00 

do 13:00 (z wyłączeniem dni świątecznych); 

d) PSZOK winien mieć charakter wydzielonego, ogrodzonego terenu, odpowiednio zabezpieczonego i 

wyposażonego w zestaw niezbędnych pojemników, kontenerów i boksów do gromadzenia odpadów 

wyszczególnionych w tabeli nr 3 niniejszym dokumencie; 

e) PSZOK będzie miejscem czasowego magazynowania odpadów, tj. od chwili ich przyjęcia od mieszkańców 

gminy Kondratowice do czasu zapełnienia przeznaczonych na te odpady pojemników; zapełnione 

pojemniki wywożone będą do specjalistycznych instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z 

częstotliwością zapewniającą bezpieczeństwo i higienę pracy personelowi oraz bezpieczeństwo 

ekologiczne; 

f) w celu ograniczenia dostępu osób trzecich, odpady niebezpieczne gromadzone będą  

w zamykanych pojemnikach na utwardzonym podłożu; pozostałe odpady składowane będą  

w pojemnikach i kontenerach znajdujących się na placu; ilości poszczególnych rodzajów pojemników i 

kontenerów należy dostosować do częstotliwości ich opróżniania; 

g) umowy na odbiór odpadów winny być zawarte, z uprawnionymi do tego typu działalności kontrahentami, 

na czas nie krótszy niż czas obowiązywania umowy; 

h) PSZOK powinien być wyposażony w portiernię na wjeździe, zestaw niezbędnych pojemników, kontenerów 

i boksów do gromadzenia odpadów, plac manewrowy i postojowy; 

i) przyjęte w PSZOK odpady będą magazynowane, a następnie przekazane do odpowiednich zakładów i 

przedsiębiorstw zajmujących się ich odzyskiem lub unieszkodliwianiem; 

j) PSZOK przyjmuje odpady od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kondratowice, 

po okazaniu ostatniego dowodu opłaty za odbiór odpadów komunalnych; 

k)  przyjęcia odpadów dokonuje pracownik obsługujący PSZOK po sprawdzeniu ich zawartości , czystości 

itp.; pracownik obsługujący PSZOK zobowiązany jest wystawić dostarczającemu dokument potwierdzenia 

przyjęcia posegregowanego odpadu; 

l) przyjęte odpady powinny być gromadzone w sposób selektywny, wg. kodów w specjalnie do tego celu 

przeznaczonych i oznakowanych kontenerach oraz pojemnikach. 

 

7. Obowiązki związane z organizacją i prowadzeniem PSZOK: 

1) W ramach działalności związanej z funkcjonowaniem PSZOK na terenie Gminy Kondratowice Wykonawca 

zobowiązany jest do: 

 zakupu lub dzierżawy nieruchomości w geodezyjnym obrębie ewidencyjnym Gminy Kondratowice, pod 

organizację PSZOK – miejsce lokalizacji PSZOK musi być uzgodnione z Zamawiającym; 

 opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem pozwoleń 

na realizację przedsięwzięcia; 

 utworzenia PSZOK i wyposażenia go w odpowiednią ilość urządzeń oraz pojemników na odpady, a 

także w wagę platformową; 
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2) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i obsługi PSZOK poprzez nieodpłatny odbiór odpadów od 

mieszkańców Gminy Kondratowice, a następnie kierowanie zebranych selektywnie odpadów problemowych 

do odpowiednich zakładów i przedsiębiorstw zajmujących się ich odzyskiem i unieszkodliwianiem; 

3) Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umów na odbiór odpadów z odpowiednimi zakładami  

i przedsiębiorstwami zajmującymi się ich odzyskiem i unieszkodliwianiem; 

4) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowej ewidencji przyjmowanych odpadów zgodnie z 

przepisami prawa w tym zakresie. Ewidencja powinna zawierać:  

 datę przyjęcia odpadów; 

 dane mieszkańca ustalone w oparciu o dokument tożsamości (imię i nazwisko, adres);   

 numer rejestracyjny samochodu; 

 rodzaj (kod) i ilość przywiezionych odpadów; 

 źródło pochodzenia odpadów (adres nieruchomości). 

5) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań  

z zakresu ilości i masy zebranych odpadów problemowych, zgodnie z klasyfikacją na poszczególne fakcje 

odpadów według katalogu odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie 

katalogu odpadów, Dz. U z 2014 r., poz. 1923); 

6) Wykonawca zobowiązany jest do właściwej obsługi pojemników, kontenerów i boksów oraz ich opróżniania z 

częstotliwością zapewniającą bezpieczeństwo i higienę pracy personelu oraz bezpieczeństwo ekologiczne; 

zobowiązany jest również do utrzymywania pojemników, kontenerów i boksów w należytym stanie 

technicznym, sanitarnym i estetycznym; 

7) Wykonawca winien w ciągu 90 dni od dnia zawarcia  umowy przystąpić do zgłoszenia uruchomienia  

działalności PSZOK-u. W przypadku gdy nie dojdzie do rozpoczęcia w ustalonym terminie PSZOK-u z 

okoliczności od niego niezależnych Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania tymczasowego 

równoważnego rozwiązania spełniającego wymagania ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) oraz innych przepisów szczególnie dotyczących 

gospodarowania odpadami oraz ochrony środowiska. 

8. Niesegregowane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych powinny być 

poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu na terenie instalacji regionalnych przynależnych do Południowego 

Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, wyznaczonych w „Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2016 - 2022” w instalacjach spełniających wymagania najlepszej 

dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799). 

 

9. Obowiązek do prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem:  

1) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przedkładania Zamawiającemu zgodnie z ustawą  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454): 

a) comiesięcznych sprawozdań, które zawierać będą: 

 ilości odebranych odpadów komunalnych zmieszanych [Mg]; 

 ilości odebranego popiołu [Mg]; 

 ilości odebranych odpadów segregowanych z podziałem na poszczególne frakcje  

(szkło, tworzywa sztuczne, metale, papier, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne) 

[Mg]; 

 ilości i rodzaju odpadów zgromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) [Mg]; 

 wykaz nieruchomości od których zostały odebrane odpady komunalne; 

 sposobach zagospodarowania ww. odpadów; 

b) półrocznych sprawozdań, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego 

dotyczy, które zawierać powinny informacje o masie: 

 poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających 

biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały 

przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości; 
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 pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych 

do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych; 

  odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i 

poddanych recyklingowi; 

 odpadów budowlanych i rozbiórkowych będącymi odpadami komunalnymi, przygotowanych do 

ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku. 

  

Ponadto Wykonawca, w przypadku zawartej umowy z właścicielem nieruchomości zobowiązany jest zamieścić w 

sprawozdaniu:  

 informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w ostatnim sprawozdaniu składanym za dany rok; 

 wskazania właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie; 

 kopii dowodów dostarczania odpadów do odzysku lub unieszkodliwiana tj. karty ewidencji odpadów, 

bądź karty przekazania odpadów. 

c) rocznych sprawozdań dotyczących Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, które zawierać powinny informacje o masie: 

 poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, w tym o odpadach ulegających 

biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały 

przekazane zebrane odpady komunalne; 

 pozostałości z sortowania przeznaczonych do składania powstałych z zebranych przez podmiot 

odpadów komunalnych; 

 odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i do 

recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych; 

 odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi przygotowanych do 

ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku powstałych  

z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych. 

2) Raporty, o których mowa, muszą być przekazane w formie elektronicznej i pisemnej uzgodnionej                                      

z Zamawiającym. 

3) Raport miesięczny będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę.  

10. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) Wykonawca, bądź jego upoważniony przedstawiciel zobowiązany jest uczestniczyć w naradach 

(posiedzeniach komisji Rady Gminy i innych naradach) prowadzonych przez Zamawiającego  

w przypadku jego zaproszenia, na których omawiane będą zadania związane z realizacją przedmiotu umowy. 

Zaproszenia na narady będą przekazywane Wykonawcy z wyprzedzeniem nie mniej niż 7 dni przed 

wyznaczonym terminem narady; 

2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy w sposób profesjonalny, niepowodujący 

niepotrzebnych przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla społeczeństwa do niezbędnego minimum; 

3) 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. 

11. Rozliczenie usługi odbywa się w cyklu miesięcznym pomiędzy Gminą Kondratowice a Wykonawcą (według 

ustalonej miesięcznej kwoty ryczałtowej odbioru odpadów z terenu Gminy Kondratowice), na podstawie 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT z terminem płatności do 30 dni od przedłożenia faktury. 

Do faktury VAT za dany miesiąc Wykonawca ma obowiązek dołączyć raport miesięczny o którym mowa w 

punkcie 9,1)a. Załącznikiem do raportu będzie komplet kopii kart przekazania odpadów z danego miesiąca. 

Faktura powinna zawierać następujące elementy:  

 koszty odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych; 

 koszty odbioru i zagospodarowania odpadów zebranych selektywnie; 
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 koszty prowadzenia PSZOK-u. 

12. Klauzule społeczne  

Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących aspektów 

gospodarczych, środowiskowych, społecznych związanych z innowacyjnością lub zatrudnieniem, o których mowa 

w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ IV 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.02.2019 r. do 30.06.2019 r.  

  

 ROZDZIAŁ V 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

określone przez Zamawiającego, a dotyczące:  

 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów; 

 

Określenie warunku:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca przedłoży: 

- koncesję, zezwolenie lub licencję bądź inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego                

z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

   

Określenie warunku:  

Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu w/w warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli 

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

SIWZ.  

Zamawiający będzie je oceniał:  

Złożył stosowne oświadczenie ……………….. spełnia warunek 

Nie złożył oświadczenia ………………………. nie spełnia 

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej;  

 

Określenie warunku:  

Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu w/w warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli 

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

SIWZ.  

Zamawiający będzie je oceniał:  

Złożył stosowne oświadczenie ……………….. spełnia warunek 

Nie złożył oświadczenia ………………………. nie spełnia 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu dla wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i przy 

wykorzystaniu potencjału podmiotu trzeciego  
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W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w 

postępowaniu mogą wykazać łącznie. 

 

Uwaga !  

Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez 

wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym, wykonawcy, którzy 

wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, mogą wykazać spełnienie warunków, o których mowa powyżej, 

łącznie, z zastrzeżeniem że oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, a dotyczące 

potwierdzenia, że wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu.  

 

Potencjał podmiotu trzeciego 

1) Zgodnie z art. 22a ust 1 ustawy Pzp, wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych, z 

zastrzeżeniem, że:  

- jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu („podmiot trzeci”) 

w zakresie kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wówczas podmioty trzecie zobowiązane są do 

wykonania robót budowlanych lub usług, do realizacji których te  zdolności są wymagane. 

 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

 

Z treści składanego dokumentu musi wynikać:  

-zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

-sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego;  

-zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

 

3) Zamawiający zbada czy nie zachodzą wobec innego podmiotu, na którego zasobach polega wykonawca, 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. W celu oceny, czy nie 

zachodzą wobec podmiotu trzeciego podstawy wykluczenia, wykonawca będzie zobowiązany do 

przedstawienia dokumentów składanych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu dotyczących tych podmiotów. 

 

ROZDZIAŁ VI 

PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia: 

Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych 

w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.tj. 

 

„…z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

12)Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 

negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
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13)Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a)   o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub 

art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016r. poz. 1137) lub art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.), 

b)   o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks 

karny, 

c)   skarbowe, 

d)   o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

14)Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2); 

15)Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności; 

16)Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego 

w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu 

lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje 

lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

17)Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia; 

18)Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać 

informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

19)Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 

umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu; 

20)Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 

między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych; 

21)Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016r. poz. 437 i 544); 

22)Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się                    

o zamówienia publiczne; 
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23)Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia  16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, 

oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące 

między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. 

2. Fakultatywne przesłanki wykluczenia przewidziane w niniejszym postępowaniu. 

1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia 

wskazane w art. 24 ust. 5 pkt  1 i 4  ustawy PZP tj. wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. 

U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. 

zm.);  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp)   

2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania;  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 4 ustawy Pzp)  

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub w wyżej 

wskazanych pkt 1 i 4, 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.  

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 2.  

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

 

ROZDZIAŁ VII 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE  

WARUNKÓW UDZIAŁU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
 

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do 

oferty należy przedłożyć: 

 

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu - zgodnie z  zał. nr 2 

 

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania - zgodnie z zał. nr 3 
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* w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia składa każdy 

z nich. Z dokumentów musi wynikać w jakim zakresie każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu, brak istnienia podstaw wykluczenia wobec każdego z wykonawców.  

 

Uwagi do oświadczeń  

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 oraz ust. 5 1 i 4  ustawy 

Pzp, 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. Zgodnie z 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zmawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa powyżej. 

Wykonawca zamieszcza w oświadczeniach informacje o podmiotach trzecich, na których zasoby powołuje się 

wykonawca dotyczące: braku istnienia wobec podmiotów trzecich podstaw wykluczenia, zakresu w jakim powołuje 

się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału  w postępowaniu na zasoby podmiotu trzeciego. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia. Z dokumentów musi wynikać: w jakim zakresie każdy z 

wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak istnienia podstaw wykluczenia wobec 

każdego z wykonawców. 
  

c) koncesję, zezwolenie, licencję lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany                       

do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim  Unii 

Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania                         

d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy  
 

 

* Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa 

dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio: 

a) że 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.  Dokument ten powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

b) że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej 

niż  6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert 

 
 

e) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku o przynależności do tej samej grupy kapitałowej  
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W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. – składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z 

otwarcia ofert. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.  

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji 

dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów 

wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

f) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - zgodnie z zał. nr 1 
 

 

g) dowód wniesienia wadium 
 

h) dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia 

oferty i podpisania umowy, w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika                      

z dokumentów rejestrowych 
 

i) dokument pełnomocnictwa, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania                            

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

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, z którego będzie wynikał: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d) informację czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

Wykonawca powinien posiadać również umowę na zbiórkę odpadów niebezpiecznych z firmą, która posiada takie 

zezwolenie. 

 

2.  Składanie oferty wspólnej przez wykonawców 

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum lub spółka cywilna) zgodnie 

z art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani 

są do ustanowienia  pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi 

wynikać z treści pełnomocnictwa. 

Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający 

może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa nie może być krótszy niż termin realizacji 
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zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie tego zamówienia. 

 

3. Forma składanych dokumentów:   

1. Dokumenty i inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność                 

z oryginałem.  

2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.  

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, 

innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości.   

4. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, innych dokumentów 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 podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być aktualne na dzień ich złożenia. 

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

7. W przypadku posiadania oświadczenia lub dokumentu dotyczącego wykonawcy przez zamawiającego lub 

jego uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych bazy danej, zamawiający może żądać od 

wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.  

8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń i 

dokumentów. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI                          

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja i wymiana informacji między zamawiającym 

a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe, (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, 

faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 

i 615).  

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

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

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania.  

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane pocztą elektroniczną należy 

kierować:   

• drogą elektroniczną na adres email: inwestycje@kondratowice.pl;  

• pisemnie na adres Zamawiającego. 
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4. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:   

1) W zakresie procedury przetargowej – Pani Agnieszka Tuhy tel. 71 39 27 699 

2) W zakresie związanym z przedmiotem zamówienia – Pani Joanna Karolczak Tel. 71 39 27 684   

5. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia: www.kondratowice.biuletyn.net 

Na tej stronie Zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane ustawą Prawo zamówień 

publicznych, związane z niniejszym postępowaniem.  

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, kierując swoje zapytania. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert.   

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie ww. 

terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 b Pzp.   

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którzy pobrali 

SIWZ bezpośrednio u Zamawiającego oraz bez wskazania źródła zapytania zamieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego.  

9. W celu prawidłowego sporządzenia oferty z uwzględnieniem dokonanych zmian i udzielonych wyjaśnień 

Wykonawca jest zobowiązany śledzić informacje zawarte na stronie internetowej Zamawiającego, na której 

została umieszczona SIWZ.  

 

ROZDZIAŁ IX 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 

dni. 

ROZDZIAŁ X 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości.   

3. Oferta w swojej treści musi odpowiadać treści Formularza oferty wraz z załącznikami - w przypadku składania 

oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich 

wykonawców składających ofertę wspólną.  

4. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę.  

5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów 

załączonych przez wykonawcę.   

6. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwa to musi w swej 

treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone 

do oferty i musi być złożone w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza.  

7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, 
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poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją 

wiążącą. 

8. Poprawki naniesione na dokumentach powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki 

powinny być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.  

9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz załącznikami były ponumerowane i zszyte w sposób 

uniemożliwiający ich dekompletację.   

10. 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 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, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona 

informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:  

1. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca 

wartość gospodarczą,  

2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej,  

3. 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.   

W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub 

są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały 

udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.  

11. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

12. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami i oświadczeniami w kopercie, 

opisanej w następujący sposób:   

a) koperta ma być zaadresowana następująco:   

 

 GMINA Kondratowice 

 ul. Nowa 1, 57-150 Prusy 

 

 OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:  

„Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie 

Gminy Kondratowice w okresie od 01.02.2019 r. do 30.06.2019r." 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 11.01.2019 r. do godziny 10:10 

b) koperta: powinna być zaadresowana oraz opisana jw.   

13. Wykonawca winien we własnym zakresie wybrać sposób dostarczenia oferty, tak aby przesyłka była 

zabezpieczona przed zniszczeniem i dotarła do Zamawiającego przed określonym terminem na składanie ofert.   

14. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub opisania oferty Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 

za niewłaściwe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.   

15. Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią firmową zamawiającego na kopercie zawierającej ofertę z 

zaznaczeniem daty i godziny złożenia.   

16. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego 

terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłką pocztową czy 

kurierską.   
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17. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę- zmiany lub wycofanie złożonej 

przez siebie oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostaną dokonane przed upływem terminu składania ofert.  

18. Zmiany, poprawki, modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według takich samych zasad 

jakie dotyczyły składania oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć 

napisem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć 

napisem „ZMIANA NUMER”. Koperty oznaczone ,,ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do 

oferty. 

19. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na 

piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy 

składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 

dopiskiem „WYCOFANIE”. 

20. Wykonawcy składając oferty zobowiązani są złożyć dokumenty, oświadczenia stosowne pełnomocnictwa i inne 

dokumenty, o których mowa w części VII niniejszej SIWZ. 

 

UWAGA: 

Do oferty nie należy dołączać : 

1) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w 

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu;  

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 5do SIWZ.  

 

oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

–Wykonawca sam składa bez wezwania Zamawiającego w terminie 3 dni od ukazania się na stronie 

Zamawiającego informacji z otwarcia ofert). 

  

 

ROZDZIAŁ XI 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kondratowice, Kondratowice, ul. Nowa 1, 57-150 Prusy –               

w sekretariacie – pokój nr 7 na I piętrze w budynku administracyjnym do dnia 11.01.2019 r. do godz. 

10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.01.2019 r. o godz. 10.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

Kondratowice, Kondratowice, ul. Nowa 1, 57-150 Prusy - pokój nr 16 na I piętrze w budynku 

administracyjnym.  

3. Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy  przy otwieraniu ofert, 

Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. 

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

zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu realizacji zawartych w ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XII 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia, na podstawie 

SIWZ oraz pozostałych dokumentów, stanowiących załączniki do SIWZ. 

2. Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i niezmienną przez cały czas trwania umowy.  
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3. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia, nieujęte 

w dokumentacji przetargowej, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, jak np.: koszty dojazdu na miejsce wykonywania usługi. 

4. Cena oferty obejmuje odbiór i transport wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy 

Kondratowice w okresie zamówienia tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wraz z określeniem miesięcznej kwoty 

ryczałtowej wynagrodzenia za odbiór odpadów z terenu Gminy Kondratowice. 

5. Wszystkie zebrane odpady z terenu Gminy Kondratowice należy dostarczać do Południowego Regionu 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi, wyznaczonych w „Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Dolnośląskiego 2012”, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub 

technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 

r. poz. 519 ze zm.). 

6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

 

ROZDZIAŁ XIII 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,  

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami: 

 

a) cena - 60 % 
 

           Ocena punktowania kryterium - cena dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

 

                                        

                                                  Cena najniższa z oferowanych 

Cn =.............................................................. x 60 %   = ................. pkt 

                                                           Cena oferowana 

 

           b) prelekcje dla uczniów szkół na temat systemu segregacji odpadów komunalnych                               

na terenie gminy Kondratowice - 40% 
                          

           W tym kryterium oceniane będzie zadeklarowanie w postaci oświadczenia (formularz w załączeniu) 

przeprowadzenia prelekcji dla uczniów szkół znajdujących się na terenie gminy Kondratowice w łącznej ilości 10 

godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019. Czas trwania prelekcji w każdej szkole - 45 min. Tematem prelekcji 

będzie system segregowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice. Szczegółowy harmonogram 

prelekcji należy uzgodnić z dyrektorami poszczególnych placówek i przedstawić zamawiającemu w terminie do dnia 

31.01.2019 r.     

 

Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów: 

- zadeklarowanie przeprowadzenia prelekcji w ilości wskazanej przez zamawiającego - 40 pkt  

- nie zadeklarowanie przeprowadzenia prelekcji - 0 pkt   
  

Punkty będą przyznawane na podstawie przedłożonego oświadczenia przez wykonawcę. 

 

ROZDZIAŁ XIV 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:  

1) odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy - Prawo zamówień publicznych,  

2) spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ,  

3) uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.  

2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  
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1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania 

i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy 

albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania 

działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację,  

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których 

mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności 

lub funkcjonalności,  

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego 

etapu negocjacji albo dialogu,  

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,  

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,  

7) unieważnieniu postępowania  

-  podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera 

wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za 

niewystarczające.  

4. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5-7, na stronie internetowej.  

5. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 2, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z 

ważnym interesem publicznym.  

6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.   

7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których 

mowa w ust. 6, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.  

8. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest 

do przedłożenia Zamawiającemu następujących dokumentów:  

a) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania umowy nie wynika 

bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej;  

b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia umowę w formie oryginału 

lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem regulującą zasadny ich współpracy, 

współdziałania, odpowiedzialności; 

c) Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, nie przedstawi dokumentów, o których mowa w pkt 8 lub 

nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, będzie to traktowane przez 

zamawiającego, jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy, wówczas umowa nie zostanie zawarta z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  W takiej sytuacji zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.   

10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną 

ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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ROZDZIAŁ XV 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w ust.1 są:  

• odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej; 

• skarga do sądu.  

 

Odwołanie  

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy Pzp.  

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;  

b) określenia warunków udziału w postepowaniu,  

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

d) odrzucenia oferty odwołującego.  

e) opisu przedmiotu zamówienia;   

f) wyboru oferty najkorzystniejszej;   

3) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o 

niezgodności z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 

zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.  

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej.  

5) Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.   

6) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 

sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 

zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

7) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania oferta ulega 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbie orzeczenia.  

8) Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby.  

 

Skarga do sądu:   

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za 

pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej 

odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z 

jej wniesieniem.  

3. Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do 

sadu.  

4. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje skarga kasacyjna. 

Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.  
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ROZDZIAŁ XVI 

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

ROZDZIAŁ XVII 

MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.    

 

ROZDZIAŁ XVIII 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 

ustawy. 

 

ROZDZIAŁ XIX 

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKIM 

MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

ROZDZIAŁ XX 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA 

MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA                           

W WALUTACH OBCYCH 

Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

  

ROZDZIAŁ XXI 

ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY 

Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na 

podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość 

wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

 

1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w 

niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian w ust. 2 -7 niniejszego paragrafu Umowy.  

2. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla towarów objętych przedmiotem Umowy. W takim 

przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, 

o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za usługi, których do 

dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.  

3. W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe 

do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy, w 

szczególności takie jak:  

1) wojny, działania wojenne, inwazje,  

2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,  

3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego 

podwykonawców lub Zamawiającego,  

4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem 

tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji,  

5) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie,  
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6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub 

regionalnej kampanii, a którym Strona Umowy nie mogła zapobiec Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu 

wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł 

wykonać przedmiot Umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, 

dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 3  

4. W przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający dopuszcza 

zmiany postanowień Umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe.  

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych Umowy (nie stanowiących zmian 

istotnych niniejszej umowy), w szczególności:  

a) zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,  

b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty  

6. W przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego 

(kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu usług wykonywanych przez 

podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z 

podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania dostaw określonych w umowie, w terminie 7 dni od 

przekazania umowy przez Wykonawcę.  

7. W przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, np. w 

przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu.  

8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.  

9. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony 

umowy. 

10. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

 

ROZDZIAŁ XXII 

 AUKCJA ELEKTRONICZNA  

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

 

ROZDZIAŁ XXIII 

WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,                                                                     

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 
 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ XXIV 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1 Zamawiający żąda od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 5% ceny (ceny ofertowej brutto) podanej w ofercie najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w 

kilku następujących formach: 

a)  w pieniądzu; 

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) w gwarancjach bankowych; 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń, muszą one być wystawione na okres 

obejmujący wykonanie zamówienia oraz na okres obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady. 

5 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego:  
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Nr rachunku: 10 9588 0004 0000 1111 2000 0030 

6 Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. 

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

7 W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie określonej odpowiednio w pkt 3 

ppkt 2-5, muszą być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na każde żądanie. 

8 Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez zamawiającego za należycie wykonane. 

9 Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający pozostawi kwotę 30% wysokości 

zabezpieczenia. 

10 Kwota, o której mowa w pkt. 9, zostanie zwrócona w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

11 Zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone również we wzorze umowy. 

 

ROZDZIAŁ XXV 

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 

1. Wysokość wadium.  

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 4 000,00 złotych, 

słownie: cztery tysiące złotych 00/100. 

 

Forma wadium.   

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących 

formach:  

a) w 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 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 

r. poz. 978 i 1240),  

2. Elementy składowe gwarancji lub poręczenia.  

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, 

gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym Prawem Zamówień Publicznych, a w 

szczególności: 

a) Gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 

4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych; 

b)Okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Gwarancja powinna zawierać następujące elementy: 

a) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub 

instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  

b) Kwotę gwarancji,  

c) Termin ważności gwarancji,  

d) Zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 

zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:  

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

lub  
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- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy.  

e) Zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 

zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3 i 3a 

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art 25a ust 1 

pełnomocnictw,  lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

f) Gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa.  

g) Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej 

i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, Jednocześnie Zamawiający 

wymaga, aby okres ważności wniesionego wadium nie był krótszy niż okres związania ofertą. 

Postanowienia wskazane powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń.  

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.  

W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy 

Zamawiającego:  

Nr rachunku bankowego : 10 9588 0004 0000 1111 2000 0030 - Wadium – Znak sprawy: 

WI.271.1.2019 

Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale dołączyć do oferty, w 

przypadku Konsorcjum wadium może być wniesione przez jednego z wykonawców / pełnomocnika 

Wykonawców.  

Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na 

konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powinien podać nr konta, na 

który ma być dokonany zwrot wadium (najlepiej to uczynić podczas operacji przelewu i na formularzu 

ofertowym).  

4. Termin wniesienia wadium.  

a) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert,  

b) Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą wymagany treścią siwz lub wezwania,  

c) Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z 

wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed 

terminem składania ofert.  

d) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta do upływu terminu 

składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie.  

5. Zwrot wadium.  

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp.  

Zamawiający może żądać ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 

zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego.  

6. Zatrzymanie wadium.  

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na którego oferta 

została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  

b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.   

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w art. 26 ust. 3 i 3a,  z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
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potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art 25a ust 

1, pełnomocnictw  lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

 

ROZDZIAŁ XXVI 

KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Kondratowice, Kondratowice, ul. Nowa 1, 57-

150 Prusy;  

b) Kontakt z administratorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Kondratowice, Kondratowice, ul. Nowa 1, 57-150 

Prusy, e-mail: sekretariat@kondratowice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych;  

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

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego;  

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 z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa 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; a po tym czasie przez okres wymagany przepisami 

szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne-zgodnie z JRWA: dokumentacja zamówień 

publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawartą w wyniku 

postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat);  

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:  

−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;  

−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych  

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  

−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że  

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

i) nie przysługuje Pani/Panu:  

−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż  

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

 
* Wyjaśnienie:  

informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek 

wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.  

** 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:  
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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 

 

ROZDZIAŁ XXVII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem okoliczności wskazanych w 

art. 93 ust.4 ustawy Pzp.   

2. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania z wyjątkiem: ofert, które 

udostępnia się od chwili ich otwarcia, załączników do protokołu, które udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania oraz dokumentów stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa i informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.  

3. Sposób udostępniania określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 w sprawie protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016r. poz. 1128). 

 

 

 

 

                                                                                                 ZATWIERDZIŁ: 

 

 

 

                                                     ……………………………………………… 

  

 

 

 

Załączniki do SIWZ: 

Zał. nr 1. Formularz oferty 

Zał. nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków 

Zał. nr 3. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  

Zał. nr 4. Wzór umowy 

Zał. nr 5. Informacja o przynależności wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 

Zał. nr 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu prelekcji dla uczniów 

 

Wykaz nieruchomości  niezamieszkałych na terenie Gminy Kondratowice 

Wykaz nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kondratowice  
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