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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z RIPOK –
Międzygminnego Składowiska Odpadów „KRAS-EKO” Sp. z o. o. w Wincentowie w okresie od dnia
następującego po dniu zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.
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1. Biuro Zamawiającego - Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka
z o.o. w Wincentowie jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym wszelkie wnioski, zapytania, oświadczenia, kopia
odwołania były kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne
zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować
niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.
3. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji
i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom
określonym przez Zamawiającego.

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z2018 roku poz.1986 z późniejszymi
zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8Pzp.W sprawach nieuregulowanych
ustawą Pzp zastosowanie mają przepisy ustawy – Kodeks cywilny (tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1025 z późniejszymi zmianami).
2. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa
ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca,
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którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Wykonawca
składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym
w pkt V.1.1 i V.1.2 SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu). W pierwszej kolejności
Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1
ustawy) oraz kryteriów oceny ofert, a dopiero potem, wyłącznie w odniesieniu do
Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje oceny
podmiotowej Wykonawcy tj. bada oświadczenia wstępne a następnie w trybie art. 26 ust.
1 ustawy żąda przedłożenia dokumentów.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna usługa odbioru, transport i zagospodarowania
odpadów pochodzących z RIPOK – Międzygminnego Składowiska Odpadów „KRAS-EKO”
Sp. z o. o. w Wincentowie z podziałem na 3 (trzy) zadania, zgodnie z posiadanymi przez
Wykonawcę zezwoleniami w tym zakresie.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba części: trzy. Zadania stanowią
poszczególne części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
Zadanie nr 1. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) - inne
odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów, inne
niż wymienione w 19 12 11), tj. odpady z mechanicznego przesiewania zmieszanych
odpadów komunalnych (20 03 01) oraz frakcji suchej (20 01 99) wytwarzanych w procesie
technologicznym obróbki odpadów komunalnych na terenie Międzygminnego
Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. w Wincentowie, woj. lubelskie.
Szacunkowa ilość odpadów do odbioru, transportu i zagospodarowania to około 3000
Mg/rok. Podana ilość odpadów jest szacunkowa i Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wytwarzania odpadów w mniejszej ilości w każdym czasie trwania umowy. Wykonawca
zobowiązany będzie do potwierdzenia odzysku odebranych odpadów oraz przekazania
pisemnej informacji o prowadzonym procesie odzysku z odebranych odpadów od
Zamawiającego.
Zadanie Nr 2. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo
alternatywne) – półprodukt paliwa alternatywnego powstały w wyniku rozdrobnienia
wstępnego oraz sortowania w ilości 300 Mg/rok z możliwością zwiększenia. Wykonawca
zobowiązany będzie do potwierdzenia odzysku odebranych odpadów oraz przekazania
pisemnej informacji o prowadzonym procesie odzysku z odebranych odpadów od
Zamawiającego.
Zadanie Nr 3. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07– odpady wielkogabarytowe
w ilości 300 Mg/rok z możliwością zwiększenia. Wykonawca zobowiązany będzie do
potwierdzenia odzysku odebranych odpadów oraz przekazania pisemnej informacji o
prowadzonym procesie odzysku z odebranych odpadów od Zamawiającego.
UWAGA – Zamawiający zastrzega, że w przypadku awarii na Międzygminnym Składowisku
Odpadów Komunalnych w Wincentowie może nastąpić konieczność wstrzymania odbioru
odpadów do odwołania. Zamawiający informuje również, że w początkowym okresie
realizacji umowy - do jednego miesiąca, może nastąpić konieczność wywozu odpadu o
kodzie 19 1212 w ilości do 4 transportów dziennie.
3. Załadunek odpadów odbywać się będzie przez Zamawiającego w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godzinach 600 – 1400 . Odbiór odpadów będzie się odbywał w dni
robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 .
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4. Miejsce załadunku odpadów – Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w
Wincentowie.
5. Zamawiający przewiduje rozliczenia w systemie jedno miesięcznym za wykonanie usług, w
całym okresie realizacji zamówienia.
6.

Termin płatności - 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.

7. Zamawiający będzie wymagał załączania przez Wykonawcę do faktur za pełny miesiąc,
wystawionych na podstawie dokumentu wydania na zewnątrz towaru z zapisaną wagą,
potwierdzoną pisemnie przez wagowego i kierowcę Wykonawcy odbierającego towar
karty przekazania odpadów potwierdzoną w pozycjach podmiot transportujący i
przejmujący odpad. Ważenie będzie się odbywało na legalizowanej wadze Zamawiającego.
8. Na dzień podpisania Umowy Zamawiający będzie wymagał złożenia przez Wykonawcę
„Oświadczenia o gotowości przyjęcia odpadów do instalacji przetwarzania odpadów przez
cały okres trwania Umowy”.
9. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (zadanie Nr 1,
zadanie Nr 2, zadanie Nr 3):
CPV 90000000-7 usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i
usługi ekologiczne,
CPV 90500000-2 usługi związane z odpadami,
CPV 90500000-2 usługi transportu odpadów,
CPV 90511000-2 usługi wywozu odpadów,
CPV 90514000-3 usługi recyklingu odpadów,
CPV90513000-6 usługi obróbki i usuwania odpadów które nie są niebezpieczne,
CPV 90513000-6 usługi gospodarki odpadami.
10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
11. Warunki dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom:
a) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części usług podwykonawcom.
b) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
15. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy aby posiadał ważną w całym okresie trwania
zawartej Umowy opłaconą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
16. Wykonawca zapewni zapewnia do odbioru odpadów samochody ciężarowe zabezpieczone
przed możliwością rozsypywania odpadów podczas transportu.
17. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności
związane z kierowaniem pojazdami które będą transportować odpady.
10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
11. Obowiązek zatrudniania osób na umowę o pracę dotyczy Wykonawcy, a także
podwykonawców i dalszych podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć
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w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców
do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w rozumieniu
przepisów kodeksu pracy. Dane osób wykonujących te czynności zostaną przedłożone
Zamawiającemu zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy. Zamawiający
zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby
wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez
Wykonawcę na zasadach wskazanych we wzorze umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ).

IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia – zamówienie dla wszystkich trzech zadań będzie realizowane
sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego od pierwszego dnia roboczego następującego po
dniu podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.

V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1

nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1. pkt
12-23 ustawy. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie
art. 24 ust. 5 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.
1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
1.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Określenie warunków udziału w postępowaniu:
6.1 Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych
przepisów, o którym mowa w pkt 1.2.1, jeżeli wykaże, że:
a) posiada aktualną decyzję zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
przetwarzania odpadów stanowiących przedmiot zamówieniao kodach 19 12 12, 19 12 10,
20 03 07 zgodnie z zadaniem, na które wykonawca złoży ofertę,
b) posiada aktualną decyzję zezwolenia na transport odpadów stanowiących przedmiot
zamówieniao kodach 19 12 12, 19 12 10, 20 03 07 zgodnie z zadaniem, na które wykonawca
złoży ofertę,
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c) w przypadku powierzenia niektórych zadań podwykonawcom, również oni winni
posiadać wymagane przepisami prawa stosowne zezwolenia, wpisy, dotyczące
wykonywania przez nich usług adekwatnie jak Wykonawca.
6.2 Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.
6.3 Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej
lub zawodowej, o którym mowa w pkt 1.2.3, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na transporcie lub przyjęciu
do zagospodarowania odpadów o kodach 19 12 12, 19 12 10, 20 03 07zgodnie z zadaniem,
na które wykonawca złoży ofertę w sposób ciągły u jednego odbiorcy o łącznej masie
odpadów w ilości nie mniejszej niż:
dla Zadania Nr 1: 2000 Mg/rok,
dla Zadania Nr 2: 100 Mg/rok,
dla Zadania Nr 3: 100 Mg/rok.
7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

VI.

WYKAZ
OŚWIADCZEŃ
LUB
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
WYKLUCZENIA ORAZ INNE

DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH
W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW

A) DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.
1 Ustawy Pzp i braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy. Ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć – wraz z ofertą aktualne na dzień
składania ofert:
1) oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, tj., że nie
podlega wykluczeniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ),
2) oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj., że
spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. V SIWZ
oraz oświadczenie w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).
2. W zakresie polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, Wykonawca złoży
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w pkt.1,składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia.
4. W odniesieniu do Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, Zamawiający będzie badał podstaw do wykluczenia.
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5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia, o którym
mowa w pkt. 1, dotyczące tych podmiotów.
B) OŚWIADCZENIE SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT, W TERMINIE 3 DNI OD DNIA
ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA
W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP:
6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp (wzór oświadczenia w Załączniku Nr 4 do SIWZ). Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
C) DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
7. Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2 ustawy, przed udzieleniem zamówienia, może wezwać
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż
5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1) aktualny wpis do rejestru w zakresie transportu odpadów o kodach 19 12 12, 19 12 10, 20 03 07
(zgodnie z zadaniem, na które wykonawca złoży ofertę), o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit b.
ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zmianami)warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie został określony rozdz. V, pkt. 6 ppkt 6.1 lit. a) SWIZ.
2) zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12, 19 12 10, 20 03 07 (zgodnie z zadaniem,
na które wykonawca złoży ofertę), wydane na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach
w procesie odzysku i/lub recyklingu - warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie został określony
rozdz. V, pkt. 6 ppkt 6.1 lit. b) SIWZ.
3) wykaz usług wykonanych, o których mowa w rozdz. V, pkt. 6 ppkt 6.3 SIWZ, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na których rzecz usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym
Załącznik nr 5 do SIWZ.
8. 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.
9. 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
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uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
10. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 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.
11.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.
12. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.
13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
14. Dokumenty lub oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego
z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
16. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VII.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C-10E USTAWY PZP
PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się
pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim.
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn.
zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2017r. poz. 1219 z późn. zm.),z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych
wymagają szczególnej formy dla danego dokumentu, wykonawca musi zastosować tą
formę. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
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drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.
4. Korespondencję, to jest wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje
Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują: pisemnie, faksem lub e-mailem, za wyjątkiem
oferty i umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej
SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania przez Zamawiającego,
dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną).
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres Zamawiającego.
6. Zawiadomienia,
oświadczenia,
wnioski
oraz
informacje
przekazywane
przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: kras-eko@wp.pl,
a faksem na nr (82) 577 29 74.
7. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą
faksu lub drogą elektroniczną wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania
korespondencji przez wykonawcę, zamawiający domniema, że korespondencja wysłana
przez zamawiającego na numer faksu lub adres email, podany przez wykonawcę, została
mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym
mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ.
10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 9.
11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
13. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami
są: w zakresie przedmiotu zamówienia – Robert Poniedziałek, w zakresie procedury
postępowania – Piotr Jelonek.

VIII.

WADIUM
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
2. Wykonawcy przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadium w wysokości:
Zadanie 1 - 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych),
Zadanie 2 – 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych),
Zadanie 3 - 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).
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3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
3.1

pieniądzu,

3.2

poręczeniach
bankowych
oszczędnościowo-kredytowej,
zobowiązaniem pieniężnym,

3.3

gwarancjach bankowych,

3.4

gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 roku poz.359).

lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
z tym że poręczenie kasy jest zawsze

4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej niż w pieniądzu,
gwarancja lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem
i winna zawierać następujące elementy:
4.1

nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - wszystkich współwykonawców lub lidera
konsorcjum, jeżeli jest upoważniony do wniesienia wadium w imieniu
współwykonawców), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

4.2

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

4.3

kwotę gwarancji,

4.4

termin ważności gwarancji, obejmujący co najmniej okres związania ofertą,

4.5

zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego w sytuacjach, gdy:
4.5.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a
ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
4.5.2 Wykonawca, którego ofertę wybrano:
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 (art. 46 ust. 5 ustawy Pzp).

5. Postanowienia pkt.4 stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt. 3.2 i 3.5.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego nr 13 8200 0008 2001 0009 1079 0001 w Banku Spółdzielczym w
Krasnymstawie.
7. Na poleceniu przelewu powinien być umieszczony tytuł: „Wadium do przetargu
nieograniczonego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z
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RIPOK – Międzygminnego Składowiska Odpadów „KRAS-EKO” Sp. z o. o. w Wincentowie,
znak sprawy 2/ZP/ODP/2019 – zadanie …….. .
8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał
za skuteczne wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi,
że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert (to jest przed
datą i godziną wyznaczoną do składania ofert).
9. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, do oferty zaleca się
dołączenie
w
oddzielnej
koszulce
czy
kopercie
oryginał
gwarancji
lub poręczenia (nie zszywać z ofertą).
10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w terminie lub wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp).
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy.
13. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.14.
14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku wystąpienia okoliczności, o
których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tzn. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
15. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócił
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
16. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana:
16.1 odmówił
podpisania
umowy
w
na warunkach określonych w ofercie,

sprawie

zamówienia

publicznego

16.2 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.

IX.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego, 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.
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3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Odmowa wyrażenia zgody lub brak zgody Wykonawcy na przedłużenie okresu
związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

X.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1

prawidłowo wypełniony Formularz Oferty sporządzony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 1do SIWZ,

1.2

dokumenty i oświadczenia wymagane do złożenia wraz z ofertą określone
w rozdziale VI lit. A) SIWZ,

1.3

stosowne pełnomocnictwo(a) – wystawione w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie dla osoby (osób) podpisującej ofertę oraz poświadczającej kopie
dokumentów za zgodność z oryginałem - w przypadku, gdy upoważnienie
do tych czynności nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru
albo wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnomocnictwo powinno zawierać upoważnienie
do udzielania dalszych pełnomocnictw w przypadku podpisania oferty
przez pełnomocnika substytucyjnego, w takim wypadku do oferty należy
także załączyć pełnomocnictwo substytucyjne,

1.4

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na
zasadach konsorcjum), dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku
wspólników spółki cywilnej nie jest wymagane składanie ww. pełnomocnictwa, gdy
z załączonych do oferty dokumentów wynika umocowanie wspólnika podpisującego
ofertę do reprezentowania spółki cywilnej.

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze
lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną
do reprezentowania
Wykonawcy
na
zewnątrz
i
zaciągania
zobowiązań
w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,
a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób połączona (np. zbindowana, zszyta
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
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8. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Całość oferty powinna być
złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
10. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego z wyraźnym
dopiskiem/oznaczeniem:
Oferta –Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z RIPOK –
Międzygminnego Składowiska Odpadów „KRAS-EKO” Sp. z o. o. w Wincentowie.
Nr sprawy: 2/ZP/ODP/2019.
Nie otwierać przed 05.03.2019 r. przed godziną11:30.
11. Na kopercie oferty należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić
zwrot nieotwartej koperty (oferty) w przypadku wycofania oferty lub dostarczenia
jej Zamawiającemu po terminie.
12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003
roku nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), jeśli Wykonawca w terminie składania
ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne
i skutkować będzie ich odtajnieniem.
15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia
do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie
odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną
otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych
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zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposób nie będą otwierane.
18. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia
wszczęcia postępowania.
19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3)
ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp). Wszelkie niejasności
i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym
przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia,
w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI.

SPOSÓB, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca składa (sporządzoną w formie
pisemnej, w języku polskim): za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn.
zm.), osobiście, lub za pośrednictwem posłańca.
2. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu to jest w siedzibie
Zamawiającego w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Wincentowie,
22-302
Siennica
Nadolna,
pokój
nr
1,w
nieprzekraczalnym
terminie
do dnia

05.03.2019 r.

do godziny

11:00

3. Za prawidłowe zaadresowanie oraz złożenie (dostarczenie oferty w terminie i we właściwe
miejsce) odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie ponosi konsekwencji dostarczenia
oferty w inne miejsce niż wymienione w pkt. 2 lub po terminie.
4. Decydująca jest data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego
potwierdzona pieczęcią kancelaryjną Zamawiającego.
5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84
ust. 2 ustawy Pzp.
7. Otwarcie ofert jest jawne.
8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Międzygminnym Składowisku
Odpadów Komunalnych w Wincentowie, 22-302 Siennica Nadolna, parter, pokój
konferencyjny.
w dniu

05.03.2019 r.

o godzinie

11:30

9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10. Podczas otwarcia ofert, do wiadomości zebranych odczytane zostaną co najmniej
następujące informacje:
10.1 nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
10.2 informacje dotyczące ceny,
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10.3 informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia,
10.4 informacje dotyczące okresu gwarancji,
10.5 informacje dotyczące warunków płatności.
11. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane oferty, których dotyczy
"WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom.
12. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
13. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, która:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2ustawy Pzp, na przedłużenie
terminu związania ofertą;
9) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
14. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
Zamawiającego informacje dotyczące:
14.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
14.2 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
14.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

XII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich wymagań SIWZ. Cena oferty musi
uwzględniać wszystkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z warunkami umowy, opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ. Cenę
oferty należy podać jako cenę ryczałtową i jest nią kwota brutto wymieniona w Formularzu
Oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ). W związku z tym cena oferty musi zawierać wszystkie
koszty w tym: odbiór, transport, koszty opłat za korzystanie ze środowiska
(w przypadku gdy sposób zagospodarowania odpadu wymaga ich naliczenia), kosztów

–14 z 21 –

Znak sprawy 2/ZP/ODP/2019

związanych z zagospodarowaniem odpadów o kodach 19 12 12, 19 12 10, 20 03 07,
obowiązujący podatek VAT.
2. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
przedmiotu zamówienia, w tym uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia, kompletnego z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy
zaokrąglić w górę).
4. Podane w ofercie ceny muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN). Zamawiający nie
przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować
Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których
dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość
bez kwoty podatku.
6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodnie ze stanem
prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.
7. Zamawiający poprawi w ofercie:
7.1

oczywiste omyłki pisarskie,

7.2

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

7.3

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8. Za oczywistą omyłkę rachunkową, Zamawiający uzna w szczególności:
8.1

wszystkie omyłki popełnione przez Wykonawcę w działaniach arytmetycznych
na liczbach, z uwzględnieniem ich konsekwencji,

8.2

omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie,
przyjmując za poprawny ten zapis, który wynika z poprawnie wykonanych
obliczeń arytmetycznych, w pozostałych przypadkach przyjmuje się za poprawną
cenę oferty wyrażoną słownie.

8.3

omyłka w obliczeniu kwoty podatku przy prawidłowo podanej w Formularzu Oferty
stawce podatku od towarów i usług, wówczas poprawiona zostanie kwota podatku.

9. W przypadku omyłek rachunkowych (tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego)
podlegających poprawieniu, oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa
netto została podana prawidłowo. Zamawiający dokonując poprawienia omyłek przyjmie,
że prawidłowo podano cenę jednostkową netto i poprawi pozostałe wartości liczbowe
zgodnie ze sposobem obliczenia ceny oferty.
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10. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

XIII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. W ocenie i porównaniu będą brały udział oferty nieodrzucone.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął jedno kryterium oceny ofert:
- cena brutto - 100%
Każda z ofert będzie oceniana wg - kryterium „cena” - waga 100%
Komisja przetargowa przyzna każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu, złożonej przez
Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu punkty w kryterium „cena” wg wzoru:

C = Cn/Cb x 100 pkt, przy czym 1 pkt = 1%
gdzie:
C - ilość punktów w kryterium „cena”
Cn - najniższa cena spośród wszystkich badanych ważnych ofert
Cb - cena oferty badanej.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Liczba
przyznanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
4. Suma punktów najtańszej spośród nie odrzuconych ofert po zsumowaniu może wynieść
maksymalnie 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej.
5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
8. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIV.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu 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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2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych
do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z jej treścią wg wzoru umowy określonej w Załączniku
Nr 6do SIWZ. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
4. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązuje się do przedłożenia
Zamawiającemu informacji o podwykonawcach i zakresie prac, które zamierza im
powierzyć w toku wykonywania zamówienia wraz z orientacyjną wartością
powierzonych podwykonawcom części zamówienia - jeśli dotyczy,
5. Nie dopełnienie obowiązków wynikających z pkt. 4(w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie), może zostać uznane przez Zamawiającego za równoznaczne z odmową lub
uchylaniem się od podpisania umowy w rozumieniu odpowiednio art. 46 ust. 5 pkt. 1
ustawy Pzp lub art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu
oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert.

XV.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które
służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie
wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie dla każdego zadania odrębnie.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących
formach:
1) w pieniądzu,
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że obowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w 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.
z2016 r., poz. 359 z późn. zm.).
4. Zamawiający nie wyraża zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy z wyjątkiem określonych w niniejszej SIWZ.
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5. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego nr 13 8200 0008 2001 0009 1079 0001 w Banku Spółdzielczym
w Krasnymstawie. z adnotacją: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Odbiór,
transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z RIPOK – Międzygminnego
Składowiska Odpadów „KRAS-EKO” Sp. z o. o. w Wincentowie, znak sprawy 2/ZP/ODP/2019
– zadanie …….. .W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji
i poręczeń powinny one być wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie roszczeń
Zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie. Wymaga
się, aby powyższe zabezpieczenie należytego wykonania umowy było bezwarunkowe,
nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Gwarancja bankowa,
ubezpieczeniowa lub poręczenie musi być przed podpisaniem umowy zaakceptowana przez
Zamawiającego.
7. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
8. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
9. Jeżeli wyłoniony Wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna
z przesłanek unieważnienia postępowania.
10. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania
zawarte w art. od 147 do 151 ustawy Pzp.

XVI.

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
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6do SIWZ.

XVII.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy PZP.
2. Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale
przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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 niniejszej ustawy”.
3. Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia
o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5”.
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4. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy przysługuje odwołanie 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.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych
w art.182 ustawy Pzp. 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.
6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby
Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

XVIII. INFORMACJEO PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie powierzenia
przetwarzania danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ.
2. Z uwagi na fakt, że podczas prowadzenia postępowania Zamawiający będzie gromadził dane
osobowe, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, jako administrator tych danych informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Międzygminne Składowisko Odpadów

Komunalnych
„KRAS-EKO” Sp. z o.o. w Wincentowie,
2) dane kontaktowe do administratora:kras-eko@wp.pl,
3) dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, tj w celu:
a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Wykonawca, i/lub do
podjęcia działań na żądanie Wykonawcy, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania obowiązków wynikających z ustawy Prawo
zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) rozpatrywanie wyjaśnień i odwołań dotyczących niniejszego postępowania, a także innych
wniosków i zapytań skierowanych do Zamawiającego (art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO;
d) ponadto w niektórych sytuacjach może się okazać konieczne przetwarzanie danych z uwagi
na realizację prawnie uzasadnionych interesów Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności
w celach:
i) dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego oraz ich restrukturyzacji i sprzedaży,
ii) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem postępowań
spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w
tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,
iii) przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Spółki dla celów
przestępczych, w tym w celu przetwarzania i udostępniania informacji dotyczącej podejrzeń
lub wykrycia przestępstw.
e) w innych przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3, dane
osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
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a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów prawa, np. policji, sadowi, prokuratorowi;
b) Innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa, takim jak BIK oraz biura
informacji gospodarczej, a także innym podmiotom i instytucjom w zakresie, w jakim
informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem umowy oraz nabywaniem i zbywaniem
wierzytelności,
d) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z
Wykonawcą umów,
e) podmiotom wspierającym Zamawiającego w jego procesach biznesowych i czynnościach, w
tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Zamawiającego (tzw. procesorzy
danych) jak np. księgowość, prawnicy, informatycy.
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, w okresie obowiązywania umowy,
a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań
przewidzianych w prawie oraz archiwizowania dokumentacji wymaganego przepisami prawa,
z uwzględnieniem obowiązku przechowywania dokumentacji z uwagi na finansowanie
zamówienia ze środków Unii Europejskiej począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego
następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy;
b) dla realizacji przez Spółkę uzasadnionego interesu Zamawiającego w zakresie określonym
w pkt. 3 powyżej;
c) w przypadku nie zawarcia umowy z Wykonawcą w czasie trwania postępowania oraz
archiwizowania dokumentacji wymaganego przepisami prawa, z uwzględnieniem obowiązku
przechowywania dokumentacji z uwagi na finansowanie zamówienia ze środków Unii
Europejskiej począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu
okresu obowiązywania umowy z Wykonawcą, z którym zawarto umowę;
d) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu
umowy, do czasu wycofania tej zgody.
7) Informujemy, że przysługują osobom, których dane są przetwarzane, odpowiednie prawa
wynikające z RODO.
W związku z tym przysługują im następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –w przypadku, gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) –
w przypadku, gdy:
i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
ii) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania,
iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów
prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –w przypadku, gdy:
i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
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iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
iv) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych –do czasu
ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec
podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych osobowych –w przypadku, gdy:
i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub
na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
i) zaistnieją przyczyny związane z osobą szczególnej sytuacji oraz
ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z
prawnie uzasadnionego interesu Zamawiającego.
8) W zakresie, w jakim udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje tej
osobie prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9) Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna się, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10) Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów zawarcia i wykonywania umowy,
wynika
z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji
celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Zamawiającego.
11) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
3. W przypadku, gdy Wykonawca przy składaniu ofert lub wykonaniu umowy posługiwał się
innymi osobami fizycznymi, których dane osobowe podlegające ochronie, zobowiązany jest on
do przekazania tej osobie i udokumentowania tego, powyższej klauzuli konformacyjnej,
zawartej w pkt. 20.2. Wykonawca jest wówczas zobowiązany do przekazania Zamawiającemu
dowodu na powyższe, przekazując mu oryginał poświadczenia otrzymania przez tę osobę tej
klauzuli.

XIX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
Załącznikami do SIWZ są:
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy(dla każdej części zamówienia osobny),
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej,
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie potwierdzające wykonanie usług polegających na zagospodarowaniu
odpadów,
Załącznik Nr 6 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Załącznik Nr 7 – Wzór umowy w sprawie przetwarzania danych osobowych.
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