
1 

 

 
 

Gmina 
Iwonicz-Zdrój 

    

  

ZZnnaakk  sspprraawwyy::  IIRR..227711..1111..22002200..IIZZ  

  

 
 

  SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych   

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

 
 

 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

Gmina Iwonicz-Zdrój 
al. Słoneczna 28 

38-440 Iwonicz-Zdrój 
fax: 13 43 502 12 

 
 
 

zamierza udzielić zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: 
 
 
 

„Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych),             
odpadów ulegających biodegradacji i odpadów  selektywnie zbieranych oraz odbiór, 
transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych innych niż zmieszane odpady 
komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz selektywnie zbierane z terenu Gminy 

Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”. 
 
 

 
Zatwierdzam 

  
 
 
 
 
 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych.  
Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, 
przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej pod każdym względem zbiorowi dokumentów przetargowych. 
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 ROZDZIAŁ I 
 
1. Zamawiający: 
 

Gmina Iwonicz-Zdrój 
al. Słoneczna 28 
38-440 Iwonicz-Zdrój 
tel:  13 43 502 12 
fax: 13 43 502 12 
REGON: 370440548 
NIP: 684-23-56-947 
strona internetowa  http://www.iwonicz-zdroj.pl  

 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia: 

 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia                 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), 
dalej w tekście ustawa Pzp o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
 

2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 
oraz art. 39-46 ustawy Pzp. 

 
3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 
a) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu                
o udzielenie zamówienia  (Dz. U z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.); 

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2453); 

c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1145                        
z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

 
 
3.  Opis przedmiotu zamówienia pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych 
niesegregowanych (zmieszanych), odpadów ulegających biodegradacji i odpadów  
selektywnie zbieranych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych innych niż zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające 
biodegradacji oraz selektywnie zbierane z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na 
nieruchomościach zamieszkałych”. 

 
1. Odpady komunalne będą odbierane z nieruchomości zamieszkałych, położonych na 

terenie Gminy Iwonicz-Zdrój. Szacunkowa liczba mieszkańców gminy wynosi 10816 

– stan na 30.09.2020 r., z czego 1652 osób mieszka w Iwoniczu-Zdroju a 9164                 

w trzech sołectwach: Iwonicz, Lubatowa i Lubatówka. Na dzień 30.09.2020 r. 

deklaracje w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożyło 2580 

gospodarstw domowych, a liczba osób deklarujących zbieranie odpadów wyniosła 

8504. Na terenie Gminy przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

w terenach wiejskich – rozproszona. Zabudowa wielomieszkaniowa zlokalizowana 

jest na terenie miejskim (ok.18 budynków) oraz w miejscowości Iwonicz                              

(5 budynków), z łączną ilością mieszkań 296.   

http://www.iwonicz-zdroj.pl/
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2. Systemem zbiórki odpadów komunalnych objęty zostanie teren całej gminy według 

uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą tras przejazdu - mapę 

poglądową z naniesionymi trasami przejazdu samochodów zawiera załącznik nr 6. 

Długość jednorazowej trasy przejazdu po obszarze całej gminy szacuje się na ok. 45 

km. 

 

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór: 

 
1) zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 

zgromadzonych w workach i pojemnikach wystawionych w obrębie trasy odbioru  
w ilości ok. 1055 Mg, 

2) segregowanych odpadów komunalnych, gromadzonych w sposób selektywny  
w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach wystawionych w obrębie 
trasy przejazdu, podanych poniżej rodzajów odpadów w ilości ok. 382 Mg: 
a) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, 
b) papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury, 
c) szkło i opakowania ze szkła, 
d) metale, w tym odpady opakowaniowe z metalu,  
e) zmieszane odpady opakowaniowe, w tym opakowania wielomateriałowe, 
f) odpady zielone oraz ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów, 
3) pozostałych odpadów, w tym problematycznych w ilości ok. 334,10 Mg,  

w szczególności:  
a) odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli, 
b) zużytych opon, 
c) przeterminowanych leków i chemikaliów, 
d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w tym materiałów izolacyjnych, 
e) popiołu z palenisk domowych, 
f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
g) zużytych baterii i akumulatorów, 
h) odpadów niebezpiecznych, 
i) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych  

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych  
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,  
w szczególności igieł i strzykawek. 

 
4. Odbiorem, transportem do RIPOK Krosno objęte są odpady z ust. 3 pkt 3 ppkt 

1-2. Wykonawca pokrywa koszty odbioru i transportu,  koszty 

zagospodarowania pokrywa Gmina Iwonicz-Zdrój zgodnie z zawartym 

porozumieniem z Gminą Krosno dotyczącym zagospodarowania odpadów.  

 

5. Odbiorem, transportem i zagospodarowaniem objęte są odpady z ust. 3 pkt 3 

ppkt 3. Koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów pokrywa 

Wykonawca .   

Zamawiający nie wskazuje miejsca zagospodarowania odpadów o których 
mowa w pkt 5, pozostawiając decyzję Wykonawcy gdzie i komu przekaże 
odpady do dalszego wykorzystania, ponownego użycia, recyklingu czy 
unieszkodliwienia. 

 
6. Oznakowanie worków i pojemników: 

  
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

a) opisany kontener  
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b) worek lub pojemnik koloru szarego, z białą nalepką umieszczoną w widocznym 
miejscu, 

2) odpady segregowane: tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, drobny 
metal, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metalu, 
a) opisany kontener 
b) worek lub pojemnik koloru żółtego, z białą nalepką umieszczoną w widocznym 

miejscu, 
3) odpady segregowane: szkło i opakowania ze szkła 

a) opisany kontener 
b) worek lub pojemnik koloru zielonego, z białą nalepką umieszczoną w 

widocznym miejscu, 
4) odpady segregowane: papier i tektura oraz odpady opakowaniowe z tych 

materiałów: 
a) opisany kontener 
b) worek lub pojemnik koloru niebieskiego, z białą nalepką umieszczoną w      

widocznym miejscu, 
5) odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady: 

a) opisany kontener, 
b) worek lub pojemnik koloru brązowego, z biała nalepką umieszczoną w 

widocznym miejscu. 
 

Dopuszcza się możliwość pokrycia pojemników innych niż worki odpowiednim kolorem 

tylko w części, nie mniejszej niż 30% zewnętrznej całkowitej powierzchni pojemnika, 

widoczny dla korzystających z pojemnika. Naklejka koloru białego zawiera oznaczenie 

gminy, nazwę frakcji odpadów oraz kod identyfikacyjny wytwórcy odpadów. 

 

7. Częstotliwość wywozu poszczególnych frakcji odpadów od właścicieli budynków 

jednorodzinnych: 

 

1) odpady zmieszane niesegregowane gromadzone w workach i pojemnikach - 2 
razy w miesiącu (raz na dwa tygodnie) w miejscowościach Iwonicz-Zdrój, Iwonicz, 
Lubatowa, Lubatówka,  

2) odpady segregowane:  
a) tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, drobny metal, gromadzone  

w workach lub pojemnikach – 2 razy w miesiącu (raz na dwa tygodnie)  
w miejscowościach Iwonicz-Zdrój, Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka, 

b) papier i tektura gromadzone w workach lub pojemnikach – 1 raz na dwa 
miesiące w miejscowościach Iwonicz-Zdrój, Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka, 

c) szkło i opakowania ze szkła gromadzone w workach lub pojemnikach – 1 raz 
na dwa miesiące w miejscowościach Iwonicz-Zdrój, Iwonicz, Lubatowa, 
Lubatówka, 

d) odpady ulegające biodegradacji – wg potrzeb, nie rzadziej niż raz w tygodniu                     
w odniesieniu do pojemników umieszczonych w miejscach publicznych. 

 

8. Częstotliwość wywozu poszczególnych frakcji odpadów z budynków 

wielomieszkaniowych: 

 
1) odpady zmieszane niesegregowane gromadzone w workach i pojemnikach – 1 raz 

w tygodniu, 
2) odpady segregowane:  

a) tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, drobny metal, gromadzone               
w workach lub pojemnikach – 2 razy w miesiącu (raz na dwa tygodnie), 

b) papier i tektura, gromadzone w workach lub pojemnikach – 1 raz na dwa 
miesiące, 
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c) szkło i opakowania ze szkła  gromadzone w workach lub pojemnikach – 1 raz 
na dwa miesiące, 

d) odpady ulegające biodegradacji gromadzone w pojemnikach – 1 raz                          
w tygodniu. 

 
9. Częstotliwość wywozu pozostałych odpadów gromadzonych na PSZOK: 

 
1) odpady zielone oraz ulegające biodegradacji – 15 krotny wywóz kontenera KP7, 
2) odpady wielkogabarytowe – 2 razy w okresie obowiązywania umowy wzdłuż tras 

przejazdu (kwiecień lub maj jeden raz oraz wrzesień lub październik jeden raz), 
oraz 4 razy w okresie obowiązywania umowy z PSZOK. 

3) zużyte opony – 4 razy w okresie obowiązywania umowy, 
4) przeterminowane leki – 20 razy w okresie obowiązywania umowy, 
5) odpady budowlane i rozbiórkowe, w tym materiały izolacyjne – 26 krotny wywóz 

kontenera KP7, 
6) popiół – 10 razy w okresie obowiązywania umowy, 
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 3 razy w okresie obowiązywania 

umowy, 
8) baterie i akumulatory – 3 razy w okresie obowiązywania umowy, 
9) inne odpady niebezpieczne, w tym opakowania po środkach ochrony roślin, 

chemikalia – 3 razy w okresie obowiązywania umowy, 
10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł  
i strzykawek – 2 razy w okresie obowiązywania umowy 

11) odpady segregowane, o których mowa w ust. 3 pkt 3 ppkt 2 lit. a-e – zgodnie                    
z harmonogramem odbioru odpadów uzgodnionym z Zamawiającym, o którym 
mowa w SIWZ. 

 
Uwaga! odpady wielkogabarytowe  z pkt 2) wywożone są 4 razy z PSZOK w okresie 
obowiązywania umowy, oraz 2 razy odbierane są z tras przejazdu z częstotliwością 
jak w pkt 2.  

 
10. Miejsce odbioru poszczególnych frakcji odpadów: 

 
1) odpady niesegregowane i segregowane gromadzone w workach i pojemnikach 

składowane będą na posesjach wzdłuż tras oznaczonych na mapie poglądowej 
umieszczonej w załączniku nr 6, 

2) odpady niesegregowane, segregowane i odpady ulegające biodegradacji 
powstające w budynkach wielomieszkaniowych gromadzone będą w pojemnikach   
i kontenerach umieszczonych w obrębie danej nieruchomości (Iwonicz-Zdrój:                            
ul. Piwarskiego 20, 22, 24,  ul. Rąba  8, 10, 12, 18, ul. Partyzantów 3, 5,                            
al. Słoneczna 1, 4, 6, 8, 10, 14, 16, ul. Plac Dietla 3, ul. Braci Kazurów 15; Iwonicz: 
ul. Zadwór 8, 9, 10, 11, 12).  

 
11. Miejsca odbioru pozostałych odpadów: 

 
1) odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady – wywóz 

kontenerów z terenu PSZOK w Iwoniczu-Zdroju, 
2) odpady wielkogabarytowe – gromadzone luzem wzdłuż tras przejazdu 

oznaczonych na mapie poglądowej umieszczonej w załączniku nr 6, oraz na 
terenie PSZOK w Iwoniczu-Zdroju, 

3) zużyte opony – wywóz z terenu PSZOK w Iwoniczu-Zdroju, 
4) przeterminowane leki – odbiór z 4 punktów rozmieszczonych na terenie gminy, 

oraz na terenie PSZOK w Iwoniczu-Zdroju, 
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5) odpady budowlane i rozbiórkowe, w tym materiały izolacyjne – wywóz kontenerów 
z terenu PSZOK w Iwoniczu-Zdroju, 

6) popiół – gromadzony w workach wzdłuż tras oznaczonych na mapie poglądowej 
umieszczonej w załączniku nr 6 oraz wywóz z terenu PSZOK w Iwoniczu-Zdroju, 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – wywóz z terenu PSZOK  w Iwoniczu-
Zdroju, 

8) zużyte baterie i akumulatory – wywóz z terenu PSZOK w Iwoniczu-Zdroju, 
9) inne odpady niebezpieczne - wywóz z terenu PSZOK w Iwoniczu-Zdroju, 

10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł  
i strzykawek - wywóz z terenu PSZOK w Iwoniczu-Zdroju 

11) odpady segregowane, o których mowa w ust. 3 pkt 3 ppkt 2 lit. a-e – wywóz                     
z terenu PSZOK w Iwoniczu-Zdroju; odbiór będzie następował w dniu przejazdu 
dla poszczególnych frakcji w mieście Iwonicz-Zdrój.  

 

12. Wykonawca zapewni odbiór odpadów gromadzonych w sposób selektywny                            
w pojemnikach typu „dzwon” umieszczonych na terenie gminy. Na terenie gminy 
znajdują się 42 pojemniki typu „dzwon” (18 szt. na szkło, 24 szt. na tworzywa 
sztuczne i metal) rozstawionych wzdłuż taras przejazdu oznaczonych na mapie 
poglądowej umieszczonej w załączniku nr 6.  
 
Zamawiający przewiduje: 
a) 12-sto krotne opróżnianie pojemników na szkło w trakcie obowiązywania umowy, 

b) 20-sto krotne opróżnianie pojemników na tworzywa sztuczne i metal w trakcie 
obowiązywania umowy 

 

13. Wykonawca po każdorazowej zbiórce odpadów gromadzonych w workach, 
zobowiązany jest informować Zamawiającego o ilości oraz miejscach odebranych 
worków nieoznaczonych nalepką z kodem kreskowym. 
 

14. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na 
właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
(zczytywanie kodów kreskowych z pojemników lub worków). W przypadku 
stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku  w zakresie 
segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady komunalne jako niesegregowane 
(zmieszane), niezwłocznie powiadamiając w formie pisemnej lub mailem  Burmistrza 
Gminy Iwonicz-Zdrój oraz właściciela nieruchomości o nieprawidłowościach. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji na poziomie 
umożliwiającym wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej 
zmianę wysokości opłaty (dokumentacja fotograficzna z datownikiem wykonania                   
w sposób niebudzący wątpliwości w zakresie przypisania pojemników/worków do 
konkretnej nieruchomości oraz oświadczenie pracownika Wykonawcy, który stwierdził 
niezgodność wraz z jego/ich podpisem). 
 

15. Zaleca się Wykonawcy zapoznanie z warunkami terenowymi panującymi na trasach 
przejazdu oraz w miejscach odbioru odpadów z nieruchomości zabudowanych 
budynkami wielomieszkaniowymi, uwzględniając utrudnienia w ruchu kołowym 
związane z warunkami atmosferycznymi w różnych porach roku. 
 

16. Zamawiający nie dopuszcza odbioru odpadów w poniedziałki, niedziele                         
i święta. 
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17. Odpady odbierane będą w dniach ustalonych w harmonogramie w godzinach 
od 800 do 1800 z zastrzeżeniem, że odpady wielkogabarytowe jeden raz kwiecień 
lub maj oraz jeden raz wrzesień lub październik (termin zostanie ustalony                     
z Zamawiającym po podpisaniu umowy w harmonogramie).  
 

18. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów wystawionych przez 
mieszkańców wzdłuż tras przejazdu w godzinach określonych w pkt 17, przy czym 
wystawienie odpadów po przejeździe śmieciarki nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
odbioru odpadów. 
 

19. W sytuacji pozostawienia odpadów Wykonawca winien niezwłocznie po powzięciu 
informacji od Zamawiającego usunąć i zagospodarować pozostawione odpady. 
 

20. Odpady odbierane z terenu gminy gromadzone będą w następujących urządzeniach: 
 
1) pojemniki na odpady o pojemności w litrach: 50, 80, 110, 120, 240, 1100; 
2) worki o pojemności w litrach: 60, 80, 100, 120, 
3) pojemniki „dzwony” o pojemności 1500 l, 2500 l, 
4) kontenery typy KP 7 o pojemności min. 6000 l. 

 
21. Zamawiający posiada porozumienie międzygminne z Gminą Krosno w sprawie 

dostarczania odpadów komunalnych, w tym niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji – w tym zielonych oraz 
selektywnie zbieranych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Krośnie ul. Białobrzeska 108.  

 
22. Odpady komunalne z porozumienia, o których mowa w ust 3 pkt 3 ppkt 1-2 

SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przekazywać do RIPOK w Krośnie. 
Rozliczenie za zagospodarowanie odpadów następuje bezpośrednio między 
Gminą Krosno, a Gminą Iwonicz-Zdrój w ramach zawartego porozumienia. Po 
stronie Wykonawcy leży odbiór i transport (koszt po stronie Wykonawcy). 
Pozostałe odpady, o których mowa w ust. 3 pkt 3 ppkt 3 SIWZ, których 
porozumienie nie dotyczy odbiór, transport oraz zagospodarowane zostaje po 
stronie Wykonawcy (koszt po stronie Wykonawcy).  
 

23. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach 
zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do ich przekazywania do 
instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania                             
z odpadami, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)  
 

24. Wykonawca obowiązany jest do: 
a) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń powstających w wyniku załadunku  

i transportu odpadów komunalnych, 

b) porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi 
zanieczyszczeniami z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie 
realizacji usługi wywozu, 

c) zachowania właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów i urządzeń.  

 
25. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane odbiorem                       

i transportem odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
 

26. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie 
odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy 
to m.in. zbiórki odpadów, ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, 
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spraw formalno-prawnych związanych z odbieraniem  i dostarczaniem odpadów 
uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 
 

27. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników 
lub kontenerów wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do 
stanu poprzedniego należy do Wykonawcy. 
 

28. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca musi dysponować specjalistycznymi 
środkami technicznymi umożliwiającymi odbiór odpadów gromadzonych w workach, 
pojemnikach i kontenerach, w szczególności w posiadaniu podmiotu powinny 
znajdować się: 
1) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych, 
2) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zbieranych 
odpadów komunalnych, 
3) co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji  kompaktującej 
 
Trwale i czytelnie oznakowane – w widocznym miejscu należy umieścić nazwę firmy, 
dane adresowe i numer telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalnego od 
właścicieli nieruchomości. 

 
29. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymagań z art. 9 d ustawy                       

z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.                 
z 2020 r. poz. 1439). 
 

30. Wykonawca ma obowiązek sporządzania i przekazywania Zamawiającemu: 
1)  comiesięcznych raportów dołączanych do faktury określających ilość 
wywiezionych odpadów wszystkich frakcji odebranych w danym miesiącu 
rozliczeniowym, 
2) sprawozdania zgodnie z rozdziałem 4b art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r.         
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)                          
i przepisach wykonawczych. 
 

31. Zamawiający odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach 
odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca sporządzi w 
uzgodnieniu z Zamawiającym do 7 dni od podpisania umowy szczegółowy 
harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój.  
 

32. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność i zamknięcie drogi), gdy nie 
jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów 
będzie każdorazowo uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i może 
polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów 
przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W takich 
przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 
 

33. Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi 
wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących 
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 
 

34. Wykonawca zapewni Zamawiającemu oraz właścicielom nieruchomości 
zamieszkałych możliwość kontaktu telefonicznego z jego przedstawicielem - co 
najmniej w dniach roboczych od godz. 800 do 1800. 
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35. Wykonawca zobowiązany jest dostosować pojazdy do zbierania odpadów do 
nośności nawierzchni dróg na trasach przejazdu. 
 

36. Wykonawca zobowiązany jest dostosować pojazdy przeznaczone do odbierania 
odpadów komunalnych do parametrów dróg, placów manewrowych, wymiarów bram 
wjazdowych, poszczególnych zasobni itp. znajdujących się na terenie RIPOK 
w Krośnie ul. Białobrzeska 108. 
 

37. Dane ogólne: 
 

Liczba mieszkańców Gminy wg ewidencji ludności (stan na dzień 30.09.2020 r.) 

L.p. Nazwa 
miejscowości 

Liczba 
mieszkańców 

Liczba 
budynków 

jednorodzinnych 

Liczba 
budynków 

wielorodzinnych 

1. Iwonicz-Zdrój 1652 359 18 

2. Iwonicz 4334 977 5 

3. Lubatówka 1216 251 0 

4. Lubatowa 3614 732 0 

 Razem 10816 2319 23 

 
- Powierzchnia gminy  45,5 km2 
- długość tras przejazdu ok. 45 km  (dotyczy odbioru odpadów na terenie całej gminy). 
 

       Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania na rok 2021 z terenu  
       całej gminy. 

L.p. Rodzaj odebranych odpadów 
Przewidywana ilość 

w roku 2021 [Mg] 

1. Zmieszane odpady niesegregowane 1055 

2. Odpady zbierane selektywnie:  382 

a) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw 
sztucznych wielomateriałowe, metale 

4 

b) papier i tektura , opakowania z papieru i 
tektury 

20 

c) szkło i opakowania ze szkła 130 

d) zmieszane odpady opakowaniowe, metal 210 

e) bioodpady i odpady zielone 18 

3. Pozostałe odpady 334,10 

 a) odpady wielkogabarytowe 165 

 b) zużyte opony 10 

 c) przeterminowane leki i chemikalia 0,5 

 d) odpady budowlane i rozbiórkowe, w tym 
materiały izolacyjne 

37,5 

 e) popiół 115 

 f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 3,9 

 g) odpady niebezpieczne – inne, w tym baterie 
i akumulatory 

2 

 h) odpady niekwalifikujące się do odpadów 
medycznych powstałych w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi, w 
szczególności igieł i strzykawek 

0,2 

Razem 1771,10Mg 
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Ilość złożonych deklaracji, wydanych decyzji oraz mieszkańców gminy objętych 

odbiorem odpadów komunalnych – dane na dzień 30.09.2020 r. 
 
  Tabela 1. Liczba złożonych deklaracji (decyzji). 

L.p. 
Nazwa gminy 

Ilość złożonych deklaracji  
w szt.  

1. Gmina Iwonicz-Zdrój 2580 

 
  Tabela 2. Liczba osób objętych systemem odbioru odpadów. 

L.p. Nazwa gminy Liczba osób 

1. Gmina Iwonicz-Zdrój 8504 

 

 UWAGA ! 
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym przygotuje harmonogram wywozu 
odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój z podziałem na 
miejscowości tj.: Iwonicz-Zdrój, Iwonicz, Lubatówka i Lubatowa w terminie                   
7 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram będzie stanowił integralną 
część umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian  
w porozumieniu z Wykonawcą.  
 

UWAGA!! 

W przypadku użycia w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami) nazw 

własnych, technologii, narzędzi, materiałów itp. należy je traktować jako przykładowe 

mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard 

techniczny i jakościowy. Technologia, narzędzia i materiały do wykonania zamówienia 

należy przyjmować w kategorii jakości nie niższej (równoważnej) niż ta wskazana                  

w SIWZ i załącznikach do niej.  
 

Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu na którym będzie 

świadczona usługa i zapoznał się z przedmiotem zamówienia. 
 

38. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga aby w okresie realizacji 
zamówienia osoby, które będą wykonywały czynności związane z realizacją 
zamówienia były zatrudnione u wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie umowy    
o pracę. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, szczegółowy 
sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w 
zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej 
oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są w Rozdziale II pkt. 9 
SIWZ oraz projekcie umowy. 
 

39. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
 

90500000-2  Usługi związane z odpadami 
90511000-2  Usługi wywozu odpadów 
90512000-9  Usługi transportu odpadów 
90533000-2  Usługi gospodarki odpadami 
90513100-7  Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
 

 
4. Termin wykonania zamówienia:  
 

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 
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5. Warunki udziału w postępowaniu.  

 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki,                      
o których mowa w art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy Pzp. 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 
1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 

ustawy pzp;  
 

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 

1.2.1. kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże, że 
posiada:  
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez 

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia                
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.           
z 2020 r. poz. 1439), 

b) aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych, zgodnie                                  
z wymogami ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) 

 
Uwaga ! 
Na potwierdzenie powyższego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,                   
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy 
pzp. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia odpowiednich dokumentów. 

 
 
1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;   

 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 
 
1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej; 

 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                                    

w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych.  

 
2.1 Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,             

iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,                    
w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania           
z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku powoływania się na 
zasoby podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej i zawodowej 
zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy złożyć wraz z ofertą. 
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2.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału             
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy. 

 
2.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który powołuje się na zasoby 
podmiotu trzeciego musi wziąć pod uwagę, że podmioty te muszą brać udział   
w wykonaniu zamówienia. 

 
2.4 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy. 

 
2.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, nie potwierdzają 
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w ust. 5 pkt 2. 

 
3. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 
 

Oferta niepodlegająca odrzuceniu musi spełniać następujące warunki: 
- jest zgodna z ustawą; 
- jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                       

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 
- jej złożenie nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
- nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
- nie została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu        

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 
- nie zawiera błędów w obliczeniu ceny lub kosztu; 
- została złożona przez Wykonawcę, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 
pkt 3 ustawy Pzp; 

- została złożona przez Wykonawcę, który wyraził zgodę, o której mowa w art. 85 
ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą; 

- Wykonawca wniósł w sposób prawidłowy wadium – jeżeli było żądane przez 
Zamawiającego; 

- jej przyjęcie nie narusza bezpieczeństwa publicznego lub interesu 
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 
zagwarantować w inny sposób; 

- nie jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

W myśl art. 87 ust. 2 pkt 3. ustawy Pzp, zamawiający poprawia w ofercie: inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
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niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
6.  Podstawy wykluczenia.  
 

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.   
 

2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania                         
o udzielenie zamówienia. 
 

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

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę              
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione 
dowody, o których mowa w ust. 3 niniejszego działu.  
 

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
do wykluczenia: 

 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

 
1) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik 

nr 2 do SIWZ). 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienie 
przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie składa każdy z nich. 

 
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 

3 do SIWZ). 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe 
oświadczenie złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenie 
złożone (podpisane) przez każdego z Wykonawców składających ofertę 
wspólną – jedynie w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki 
samodzielnie. 

 
Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, 
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                           
w postępowaniu. 
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3) Jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia.  
Zobowiązanie powinno określać w szczególności: 
- 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; 
- 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 

 
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania,    

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, Wykonawca w terminie 3 dni 
od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie składa każdy z nich.  
Przykład  oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.  

 
Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są 
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, 
w tym również tego przedsiębiorcę.  
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp wykonawcy 
podlegają wykluczeniu, gdy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 
r. poz. 369,1571 i 1667), 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. 

 
3. Zamawiający przewiduje dokonanie, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej 

kolejności oceny ofert, a następnie zbadanie, czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 
 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 
5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 
dokumentów: 

 
1) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:  
 

– aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
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W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty składa 
każdy z nich.  
 
Jeżeli Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a, Zamawiający żąda od niego przedstawienia  
wyżej wymienionego dokumentu w odniesieniu do tych podmiotów (jeżeli 
dotyczy).   

 
2) potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w ust. 

5 pkt 1. ppkt 1.2.1. SIWZ: 
 

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez 
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, 

b) aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych, 
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka 
cywilna) muszą wykazać, że wyżej wspomniany warunek udziału                      
w postępowaniu spełnia samodzielnie każdy z wykonawców wchodzących 
w skład konsorcjum/spółki cywilnej, na którym ciążyć będzie obowiązek 
realizacji części zamówienia objętej obowiązkiem posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. 

 
 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 3  ppkt 1) składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości.  

 
4.1 Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  
 
4.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby 
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty winny być 
wystawione odpowiednio jak w ust. 7 pkt 3 ppkt 1) SIWZ. 

 
4.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu.    

 
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 

ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
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5.1. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub notarialnie 
poświadczonej kopii. Uwaga: Pełnomocnictwo   winno   być   udzielone   przez   
wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum. 

 
5.2. Przed podpisaniem umowy na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę. 
 

  Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum: 
a) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała 

jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do 
koordynowania czynności związanych z realizacją umowy, 

b) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość 
podjętych  zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

c) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji jakości jak i rękojmi, 

d) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia, 
e) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek  

z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji 
jakości jak i rękojmi, 

f) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań           
w trakcie realizacji zamówienia. 
 

5.3. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną 
za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie 
uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy kodeksu cywilnego. 

 
5.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 

6. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo dla tej 
osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: osoby wskazane w Krajowym 
Rejestrze Sądowym lub w dokumencie równorzędnym, osoby legitymujące się 
odpowiednim pełnomocnictwem określającym zakres umocowania.  
Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub notarialnie 
poświadczonej kopii. 

 
7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w pkt 3 i pkt 4 w formie elektronicznej pod określonymi 
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający 
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia 
lub dokumenty. 

 
8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w pkt 3 i pkt 4, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,                            
w szczególności oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego 
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych 
oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne.  

 
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 
podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty           
w tym zakresie.  
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9. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia,                           

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielania 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.  

 
10. Zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych 

pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich 
złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia  oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

 
11. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 1 ppkt 1 i ppkt 2 oraz pkt 2 SIWZ 

należy złożyć w oryginale. 
 
12. Dokumenty, o których mowa w  ust. 7 pkt 1 ppkt 3 SIWZ składane są zgodnie           

z obowiązującym prawem natomiast dokumenty w pkt 3 SIWZ składane są                
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 
Poświadczenia za godność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega, Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawcy, w zakresie dokumentów, 
które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje                 
w formie pisemnej lub elektronicznej. 

 
13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  
 

14. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są         
w oryginale. 

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

polski. 
 
 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów jeżeli zamawiający, w sytuacjach 
określonych w art. 10c–10e ustawy, przewiduje inny sposób porozumiewania 
się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 

 
1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 
 
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, 
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
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18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 
ze zm.). 

 
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy przekazują pisemnie na adres jak w Rozdziale I, faksem na nr 13 43 502 
12 lub mailem na adres: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl do wiadomości 
anna.frodyma@iwonicz-zdroj.pl. 

 
4. Powyższe zasady porozumiewania się nie będą miały zastosowania do dokumentów, 

oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane 
przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, ze względu na 
konieczność zachowania formy tychże oświadczeń lub dokumentów przewidzianej w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu             
o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.) lub przepisów 
Kodeksu Cywilnego w przypadku pełnomocnictwa. 

 
5. 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.  

 
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę 
domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany, podany 
przez Wykonawcę, numer faksu lub adres mail zostało doręczone w sposób 
umożliwiający mu zapoznanie się z tym pismem. 

 
6. Tryb udzielania wyjaśnień: 
 

6.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie (mailem lub 
faksem) na adres Zamawiającego. Zamawiający jest obowiązany udzielić 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,  

 
6.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień bądź 
pozostawić wniosek bez rozpoznania,  

 
6.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
 
6.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.iwonicz-zdroj.pl,  
 
6.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie  internetowej 
www.bip.iwonicz-zdroj.pl, 

 
6.6. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie         

mailto:sekretariat@iwonicz-zdroj.pl
mailto:anna.frodyma@iwonicz-zdroj.pl
http://www.bip.iwonicz-zdroj.pl/
http://www.bip.iwonicz-zdroj.pl/
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o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
 
6.7. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, 
jeżeli jest to konieczne,  

 
6.8. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia                      

o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację                  
o zmianach na stronie internetowej www.bip.iwonicz-zdroj.pl, 

 
6.9. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża 
termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej 
www.bip.iwonicz-zdroj.pl, a także zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 
6.10. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami. 

 
7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

 
W sprawach przedmiotu zamówienia: 
Pan Andrzej Kaleta, Ewa Kobylak  
 
W sprawach proceduralnych:  
Pani Anna Frodyma  
 
 
Godziny pracy Zamawiającego:  
 
poniedziałek od 07:00 do 17:00  

od wtorku do czwartku od 07:00 do 15:00 

w piątek od 07:00 do13:00. 
 

 
9. Wymagania dotyczące wadium: 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
 
10. Termin związania ofertą: 
 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert.  

 
2. 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. 

 
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg 

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę 
orzeczenia.  

http://www.bip.iwonicz-zdroj.pl/
http://www.bip.iwonicz-zdroj.pl/


20 

 

11. Opis sposobu przygotowywania ofert: 
 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej 
niż jedną ofertę, wszystkie jego oferty zostaną odrzucone z postępowania.  
 
UWAGA! 
Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę 
samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako 
składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z Jego udziałem zostaną 
odrzucone.  
 

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie 
wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu.  

 
3. Oferta musi zawierać informacje, których zakres Zamawiający określił w załączonym 

Formularzu „Oferty”. Zaleca się zastosowanie formularza przygotowanego przez 
Zamawiającego oraz pozostałych załączników (dopuszcza się sporządzenie 
własnych formularzy pod warunkiem zachowania treści merytorycznej jak                                  
w załącznikach do niniejszej SIWZ). Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę 
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

 
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnioną/ne do 

zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie 
pełnomocnika/ów. Ponadto Wszystkie strony oferty i załączników zawierające 
jakąkolwiek treść muszą być podpisane lub parafowane przez umocowanego 
przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy (w celu skutecznego potwierdzenia 
za zgodność z oryginałem złożonych kopii dokumentów wymagana jest formuła „za 
zgodność z oryginałem” lub inna tożsama znaczeniowo), upoważnionego do 
podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, zgodnie z wpisem o reprezentacji 
w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub 
udzielonym pełnomocnictwie. Stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie 
potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia) musi być dołączone do oferty, o ile nie 
wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. W przypadku 
zobowiązania do oferty należy dołączyć zobowiązanie zgodnie                                  
z obowiązującym prawem. 

 
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach 

określonych w art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku na Formularzu oferty, jak 
również w innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa 
i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej,            
a nie pełnomocnika.  

 
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz 

opatrzone podpisem własnoręcznym osoby lub osób podpisujących ofertę. 
 
7. Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, 

wykazów, oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych 
kopii.  

 
8. Oferta musi być przygotowana czytelnie, w języku polskim (maszynopis, wydruk 

komputerowy, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem). Oferty nieczytelne 
zostaną odrzucone. 
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9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
10. Zaleca się aby wszystkie kartki oferty, w kolejności wskazanej w niniejszej SIWZ                

(pkt 15 niniejszego ustępu), były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty. Zaleca się aby każda kartka oferty była opatrzona 
kolejnym numerem, w prawym dolnym rogu strony. 

 
11. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca 
zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – 
muszą być opatrzone klauzulą: „nie udostępniać – informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.)                  
i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały lub wskazać     
w formularzu ofertowym nr stron dokumentów zastrzeżonych. 

 
12. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Na 

opakowaniu oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy, poza nawą 
Wykonawcy, zamieścić następującą informację: 

 

Gmina Iwonicz-Zdrój 
al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój 

 
„Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych 

(zmieszanych),odpadów ulegających biodegradacji i odpadów selektywnie 
zbieranych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
innych niż zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz 

selektywnie zbierane z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na 
nieruchomościach zamieszkałych.” 

 
 

Nie otwierać przed dniem 22.10.2020 r. godz. 11:30 

 
W przypadku braku ww. informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed 
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą 
kurierską za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 
 

13. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty 
wyrażone w innych walutach niż PLN (np. wykazy robót, dane finansowe), 
Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: 
 
a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za 
podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego 
dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 

 
14. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty: 

 
14.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tyko wówczas, gdy zostały 
dokonane przed upływem terminu składania ofert. 
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14.2. Zmiany, poprawki złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) 
zawierające zmiany, poprawki należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. 
W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy 
dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA Nr…..” 

 
14.3. Wycofanie złożonej 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 (paczkę) zawierającą 
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANE”. 

 
14.4. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) 

zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną 
odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

 
14.5. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed 

otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną 
dołączone do oferty. 

 
15. Zawartość oferty: 
 

Oferta powinna zawierać: 
- formularz oferty wykonania zamówienia (załącznik nr 1), 
- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2), 
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3), 
- zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli dotyczy 
- stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 

oferty nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę  
- w przypadku Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie zamówienia,   

dokument  ustanawiający  Pełnomocnika  do reprezentowania  ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia  albo  reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

 
 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
 

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urzędzie Gminy w Iwoniczu-
Zdroju; al. Słoneczna 28; 38-440 Iwonicz-Zdrój w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter) 
w terminie do dnia 22.10.2020 r. do godz.  11:00. 
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert 
będą niezwłocznie zwrócone. 

 
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Urzędzie Gminy w Iwoniczu-

Zdroju; al. Słoneczna 28; 38-440 Iwonicz-Zdrój w pokoju nr 202 w dniu 22.10.2020 r. 
o godz. 11:30. 

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

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 

informacje dotyczące ceny, a także inne informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy 
Pzp. 



23 

 

 
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej: 

www.bip.iwonicz-zdroj.pl informacje dotyczące: 
 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach 
 
 

13. Opis sposobu obliczenia ceny: 
 

1. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty (za całość 
zamówienia) stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ -  ta kwota będzie brana pod 
uwagę przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest wyliczyć oraz podać cenę za wykonanie przedmiotu 
zamówienia w sposób zgodny z kosztorysem zawartym w ust. 3 pkt 5 Formularza 
ofertowego. 

3. Cenę  oferty należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza 
pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

4. Kwotę podatku VAT należy obliczać zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 marca 
2004 roku o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 

5. Cena jednostkowa podana w kosztorysie będzie niezmienna przez cały okres 
realizacji umowy z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w SIWZ i załącznikach do niej. 

6. Podana w kolumnie E kosztorysu szacowana masa odpadów komunalnych 
przewidzianych do odebrania może ulec zmianie. Rozliczenie następować będzie w 
oparciu o faktycznie odebrane ilości odpadów. 

7. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne 
do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – 
wynikające z warunków i obowiązków określonych  w niniejszej specyfikacji, projekcie 
umowy, jak i własnej wiedzy i doświadczenia, a konieczne z punktu widzenia 
Wykonawcy dla kompletności wyceny (m. in. będą to następujące koszty: odbioru i 
transportu odpadów, o których mowa w ust. 3. pkt 3 ppkt 1 i 2 oraz odbioru, 
transportu i zagospodarowania odpadów, o których mowa w ust. 3 pkt 3 ppkt 3  siwz, 
podatku VAT,  wszelkie ubezpieczenia, jak również wszelkich innych niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także 
ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę). 

8. Zalecane jest szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania 
zamówienia. 

9. Wszelkie uwagi dotyczące zakresu i sposobu realizacji zamówienia zawarte w SIWZ 
mają charakter nadrzędny. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać zgodnie z ust. 8 
pkt 6 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11. Sposób rozliczenia zamówienia określa wzór umowy. 

12. Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na Formularzu 
oferty cenę netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert 
Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten 
sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do 
oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT 
Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie. 

 

http://www.bip.iwonicz-zdroj.pl/
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14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 

1. Oferty będą oceniane wg następującego kryterium o znaczeniu określonym udziałem 
procentowym jn.:  
 

 Cena oferty brutto   - 60 %  

 Częstotliwość odbioru wskazanych odpadów     - 40% 
 
2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę 

oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. 

 
3. Zamawiający oceniał będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane kryteria, 

w skali punktowej od 1 do 100 na podstawie złożonej oferty. 
 
4. Maksymalna ilość punktów jaką po zsumowaniu punktów dla każdego kryterium 

może uzyskać oferta wynosi 100. 
 
5. Zamawiający poda wyniki do dwóch miejsc po przecinku. 
 
6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, 
doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie         
z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. 
 

7. Zasady przyznawania punktów dla poszczególnych kryteriów: 
 

1) Cena oferty (Kc) - kryterium temu przypisuje się wagę maksymalnie 60%. 
 
a) Kryterium ceny dotyczy ceny brutto wyrażonej w pozycji - cena oferty brutto w 

PLN, określonej w formularzu ofertowym. 
 
b) Liczba punktów jaką otrzyma każda z ofert zostanie ustalona w następujący 

sposób: 
 

 oferta która zawiera najniższą cenę brutto otrzyma maksymalną liczbę 
punktów przewidzianą dla tego kryterium (60 pkt.), 

 ilość punktów jaką otrzymają pozostałe oferty zostanie ustalona wg wzoru: 
 
Kc = (Cn : Cb) x 60% x 100 
 
Cn - najniższa zaoferowana cena brutto, 
Cb - cena brutto badanej oferty. 

 
2) Częstotliwość odbioru wskazanych odpadów  (Ko) - kryterium temu przypisuje 

się wagę maksymalnie 40 % (łącznie ppkt a) i b)).  
 
Ocena na podstawie tego kryterium przyznawana będzie za zwiększenie 
częstotliwości odbioru wskazanych odpadów. 

 

a) Odpady budowlane, rozbiórkowe i izolacyjne – maksymalnie 20 pkt: 
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- odbiór 26 raz w roku – 0 pkt 
- odbiór 28 razy w roku – 10 pkt 
- odbiór 30 razy w roku – 20 pkt 

 
b) Popiół – maksymalnie 20 pkt: 

 
- odbiór 10 razy w roku – 0 pkt 
- odbiór 11 razy w roku – 10 pkt 
- odbiór 12 razy w roku – 20 pkt 
 

Ilość punktów przyznanych w kryterium (Ko) stanowić będzie suma punktów 
przyznanych w ppkt a) i ppkt b) 

 

UWAGA! 

W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni wykropkowanych pól w formularzu 
ofertowym, dotyczących częstotliwości odbioru wskazanych odpadów, 
Zamawiający uzna, że Wykonawca zaproponował minimalną wymaganą w SIWZ  
ilość odbioru wskazanych odpadów tj. 26 razy w roku dla odpadów 
budowlanych, rozbiórkowych i izolacyjnych oraz 10 razy w roku dla popiołu. 
 
3) Łączna ilość punktów do porównywania ofert jaką otrzyma dana oferta, 

zostanie ustalona w następujący sposób: 
 

K = Kc + Ko 
 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty, w określonym przez Zamawiającego terminie. 

 
9. Zamawiający poprawi w tekście oferty (formularz oferty i załączniki): 

 
a) oczywiste omyłki pisarskie – dotyczące w szczególności: 

 
- przypadkowego przeoczenia lub oczywistego błędu pisarskiego, który dotyczy 

mylnego użycia wyrazu, jego pisowni albo opuszczenia jakiegoś wyrazu lub 
jego części – poprzez uzupełnienie bądź poprawienie pisarskiego błędu, 

- pomyłek w jednostkach miar – poprzez zmianę błędnej jednostki na 
wymaganą w SIWZ; 

 
 

b) oczywiste omyłki rachunkowe – dotyczące w szczególności: 
 
- rozbieżności pomiędzy obliczoną ceną a iloczynem ceny jednostkowej oraz 

liczby jednostek miar - poprzez uznanie, iż prawidłowo podano liczby 
jednostek miar oraz cenę jednostkową, 

- rozbieżności pomiędzy obliczoną ceną a sumą cen za części zamówienia, 
poprzez uznanie, iż prawidłowo obliczono ceny za części zamówienia, 

- rozbieżności w zapisie liczbowym i słownym ceny za część zamówienia – 
poprzez uznanie, iż prawidłowy jest zapis odpowiadający obliczeniu ceny lub 
jeśli żaden z zapisów nie odpowiada obliczonej cenie – poprzez uznanie za 
prawidłowe obliczone ceny poszczególnych pozycji części zamówienia,  

- podania cen jednostkowych z dokładnością przekraczającą 2 miejsca po 
przecinku 

- poprzez zaokrąglenie tak obliczonej ceny do 2 miejsc po przecinku zgodnie z 
zasadami podatkowymi; 
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c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty. 

 
 
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje wszystkich 
Wykonawców o: 
 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) 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, 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku 
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności, 

d) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy, informacja, o której mowa      
w pkt 1 ppkt b), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione 
przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 
 

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt a) i d ) na 
stronie internetowej. 
 

4. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której 
wzór stanowi załącznik nr 5  do niniejszej specyfikacji.  
 

5. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego 
wyznaczonym. Termin zawarcia umowy zostanie określony w zawiadomieniu                 
o wyborze najkorzystniejszej oferty. Termin ten może ulec zmianie w przypadku 
złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia 
umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania 
odwoławczego.  
 

6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, w przypadku przesłania zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
 

7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli: 
a) w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, 
b) w postępowaniu upłyną termin do wniesienia odwołania na czynności 

zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2.  
 

8. Osoby reprezentujące Wykonawcę, przy podpisaniu umowy, powinny posiadać ze 
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
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9. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przed 
zawarciem umowy: 
a) umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
b) umowę spółki cywilnej jeżeli Wykonawca nie dołączył tego dokumentu do 

oferty. 
 

10. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 15 pkt 9 SIWZ będzie traktowane, 
jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy. 
 

11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.  

 
 
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

 Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia umowy. 
 
 
17.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę                       
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: 

 
1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych w projekcie umowy o udzielnie zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 5 do SIWZ. 

 
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy    

z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
 
3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie nieważna w części wykraczającej 

poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. 
 
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części 
umowy. 
 

5. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty 
dotyczących terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia oraz zakresu 
przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy w 
paragrafie 16.  

 
 
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia: 
 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki 
ochrony prawnej:  
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1) odwołanie (Dział VI, Rozdział 2, art. 180 – 198 ustawy Pzp) w niniejszym 

postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) określenia warunków udziału w postępowaniu, 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c) odrzucenia oferty odwołującego, 
d) opisu przedmiotu zamówienia 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

 
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub                   
w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
 
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. 
 
2) skarga do sądu (Dział VI, Rozdział 3, art. 198a – 198g ustawy Pzp) 
 
Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki 
ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji 
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych. 

 
 
19. Warunki unieważnienia postępowania: 
 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
 
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć; 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

 
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składnia ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty 
niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów 
uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

 
 
20. Podwykonawstwo: 
 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części 
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez 
Wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu 
Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Jeśli Wykonawca nie 
wypełni wskazanego pola w formularzu ofertowym, Zamawiający będzie 
domniemywał, że Wykonawca sam wykona zamówienie. 
 

2. Zamawiający nie zastrzega kluczowych części zamówienia, o których mowa                           
w art.36 a ust.2 ustawy Pzp. 
 

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

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 
budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie 
Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 
lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 
tego podwykonawcy. 
 

5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę 
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
 

6. Przepisy pkt 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
 

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia; 
 
 

21. Klauzula informacyjna  z art. 13 RODO: 
 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, 

al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój; 
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju jest 

Pan Piotr Woźniak, kontakt: iodo@iwonicz-zdroj.pl, Tel. 13 43 502 12 wew. 115; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego  
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

mailto:iodo@iwonicz-zdroj.pl
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4) 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 
2019 r. poz. 1843 t. j.), dalej „ustawa Pzp”; 

5) 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; 

6) 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; 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) 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; 

9) 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: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** 

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 

 
 
ROZDZIAŁ II 
 
1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:  
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

2. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, 
jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w tym postępowaniu. 
 

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 
7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: 

 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień.  
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4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli 
Zamawiający dopuszcza ich składanie: 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego: 
 

adres e-mail: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl do wiadomości anna.frodyma@iwonicz-
zdroj.pl 
Strona internetowa jak w rozdziale I. 
  

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone  rozliczenia 
między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w 
walutach obcych: 

 
Zamawiający nie przewiduje  rozliczeń   w   walutach    obcych.    Rozliczenia między 
Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
 

7. Jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:  
 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 

8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje 
ich zwrot:  
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

9. Jeżeli Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a 
 
1.     Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich 

osób wykonujących: 
a) odbiór (w tym załadunek) odpadów i transport (przewóz odpadów) we wskazane 

przez Zamawiającego miejsce/a oraz ich rozładunek, a w razie konieczności również 
uprzątnięcie terenu w przypadku jego zanieczyszczenia, 

b) przygotowywanie dokumentacji ilościowo – jakościowej odpadów i raportów dla 
Zamawiającego, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 
rozumieniu przepisów kodeksu pracy. 

2.  Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany 
zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących 
wskazane wyżej czynności.  

3. Wykonawca składa na 3 dni od dnia podpisania umowy wykaz osób 
oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są 
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, wykaz należy złożyć przed 
przystąpieniem do wykonywania usług – w przypadku niezłożenia listy, 
Zamawiający naliczy  kary umowne w wysokości 1000 zł. za każdy dzień 
opóźnienia.  

4. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w pkt 3 nie wymaga aneksu do 
umowy (Wykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonywania 
zamówienia do wiadomości Zamawiającego).   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu 
wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności 
przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie,             
o którym mowa w pkt 3. Osoby oddelegowane przez Wykonawcę są zobowiązane 
podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego.             
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W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób świadczących 
usługi objęte przedmiotem zamówienia Zamawiający wzywa Wykonawcę do wydania 
zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich 
zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia 
wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez 
Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o prace osób 
wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt 3 – jeżeli Zamawiający o to wystąpi. W 
tym celu Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od pracowników zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych 
osobowych.  

7. Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich 
osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt 3  na podstawie umowy o pracę.   

 
 
 
 
ROZDZIAŁ III 
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): 
 

Załącznik nr 1 Formularz oferty 

Załącznik nr 2 
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z 
postępowania (wzór) 

Załącznik nr 3 
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w 
postępowaniu (wzór) 

Załącznik nr 4 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej - przykład 

Załącznik nr 5 Projekt umowy 

Załącznik nr 6 Załącznik graficzny -  mapa poglądowa z trasami przejazdów. 

 
 
październik 2020 r. 
 
                    
Komisja Przetargowa  
                     Zatwierdzam 


