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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
 

na 

  

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2019 roku (II)” 
  

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i poniżej kwot określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

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

 

 

        Zatwierdzono w dniu: 

                  2018-11-29 

 

      

               Z up. Burmistrza 

 

                                     Dariusz Świta 

        Inspektor ds. Zamówień publicznych 

           funduszy i środków pomocowych
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CZĘŚĆ 1. INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW 
  

 

 
§ 1 NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem 

ul. Rynek 40 

37 – 420 Rudnik nad Sanem 

tel. (015) 876 10 02, fax (015) 876 11 19,  

e-mail: przetargi@rudnik.pl, www.rudnik.pl 

 

 

§ 2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego – art. 10 ust. 1 i art. 39-46 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986). 

2. Ilekroć w Instrukcji dla Wykonawców użyte jest pojęcie ustawa p.z.p., należy przez to rozumieć ustawę 

Prawo zamówień publicznych, o której mowa w ust. 1. 

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

29.11.2018 r. pod numerem 655319-N-2018, wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na 

stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.11.2018 r. 

 

§ 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem 

w 2019 roku. 

2. Zakres rzeczowy zadania: 

1) Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie 

nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy i Miasta 

Rudnik nad Sanem w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 

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

z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 

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

mailto:przetargi@rudnik.pl
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odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), zapisami obowiązującego Planu Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Podkarpackiego oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, 

2) Zakup i dystrybucja worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

3) Prowadzenie przynajmniej jeden dzień w tygodniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK). 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1) Załadunek, transport i unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 

w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu północnego wskazanej 

w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego lub do Instalacji 

Zastępczej w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.  

2) Załadunek, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów od właścicieli 

nieruchomości: 

a) papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, (kod: 20 01 01, 15 01 01) 

b) szkło, opakowania ze szkła (kod: 20 01 02, 15 01 07),  

c) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych (kod: 20 01 39, 15 01 02), metale, 

opakowania z metalu (kod: 20 01 40, 15 01 04), opakowania wielomateriałowe (kod: 15 01 05), 

d) odpady biodegradowalne np. trawa, liście, gałęzie, roślinne odpady kuchenne itp. (kod: 20 02 

01, 20 01 08) – odpady zielone muszą zostać przekazane do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu północnego wskazanej w Wojewódzkim 

Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego lub do Instalacji Zastępczej 

w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach lub osobom fizycznym zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą 

poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 93), 

e) popiół (kod zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 

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

3) Załadunek, transport, zagospodarowanie lub unieszkodliwianie: 

a) odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych 

opon; 

b) przeterminowanych leków zbieranych w  aptekach i punktach aptecznych (kod: 20 01 31, 20 01 

32);  

4) Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który jest utworzony 

przez Zamawiającego na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy Mickiewicza w Rudniku nad 
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Sanem. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wyposażenia punktu w pojemniki pozwalające gromadzić 

następujące rodzaje odpadów: papier, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 

zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (posegregowane), 

popiół, szkło, metal, chemikalia, zużyte akumulatory i baterie, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, odpady ulegające biodegradacji – wielkość i typ tych pojemników będzie zależna 

od przyjętego modelu gromadzenia odpadów. PSZOK musi być czynny w soboty w godzinach 9:00 

– 15:00. 

5) Wykonawca nie może w trakcie odbioru i transportu mieszać odpadów gromadzonych selektywnie 

z odpadami zmieszanymi.  

6) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nałożonych na gminę poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami zebranych selektywnie odpadów. 

7) Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w stosunku do masy odpadów 

wytworzonych w 1995 r. 

8) W przypadku nieosiągnięcia poziomów o których mowa w pkt. 6 i 7 Wykonawca zwróci 

Zamawiającemu kary nałożone za nieosiągnięcie tych poziomów.  

9) Na podstawie danych wyjściowych zawartych w Część 3. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia Wykonawca ustali przewidywaną masę odpadów komunalnych i na tej podstawie 

określi cenę ryczałtową za wykonanie usługi. Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego 

wynagrodzenia lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. 

10) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu sprawozdań z ilości zebranych 

odpadów komunalnych i PSZOK. 

11) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie nazwę i adres regionalnej instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych, do której będzie przekazywał odebrane odpady. 

W przypadku awarii RIPOK, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpadów na własny 

koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi, do której przypisana jest Gmina i Miasto 

Rudnik nad Sanem, zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami Województwa 

Podkarpackiego. 

12) Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska: 

a) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa 

ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi,  

b) podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do porządkowania 

terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, 

kontenerów i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu. 
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c) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi 

odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. 

ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno-prawnych 

związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy 

prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

d) Wykonawcę obowiązuje: 

 zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami 

komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, 

 zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych odpadów komunalnych, 

13) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu sprawozdań według wzoru 

i częstotliwości określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. 

w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych 

nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1627) a także zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.). 

4. Wymagana częstotliwość wywozu odpadów: 

1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej: 

a) odpady zmieszane: 

 od stycznia 2019 r. do marca 2019 r. – 2 razy w miesiącu,  

 od kwietnia 2019 r. do października 2019 r. – co 2 tygodnie,  

 od listopada 2019 r. do grudnia 2019 r. – 2 razy w miesiącu, 

b) zbierane selektywnie: 

 papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – 1 raz 

w miesiącu, 

 popiół: 

 od stycznia 2019 r. do kwietnia 2019 r. – 2 razy w miesiącu,  

 od maja 2019 r. do września 2019 r. – 1 raz w miesiącu, 

 od października 2019 r. do grudnia 2019 r. – 2 razy w miesiącu, 

c) odpady ulegające biodegradacji: 

 od stycznia 2019 r. do marca 2019 r. – 2 razy w miesiącu,  

 od kwietnia 2019 r. do października 2019 r. – co 2 tygodnie,  

 od listopada 2019 r. do grudnia 2019 r. – 2 razy w miesiącu, 

2) z obszarów zabudowy wielolokalowej: 
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a) odpady zmieszane: 

 od stycznia 2019 r. do marca 2019 r. – 1 raz w tygodniu,  

 od kwietnia 2019 r. do października 2019 r. – 2 razy w tygodniu,  

 od listopada 2019 r. do grudnia 2019 r. – 1 raz w tygodniu,  

b) zbierane selektywnie: 

 papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – co 

2 tygodnie, 

 popiół: 

 od stycznia 2019 r. do kwietnia 2019 r. – 2 razy w miesiącu,  

 od maja 2019 r. do września 2019 r. – 1 raz w miesiącu, 

 od października 2019 r. do grudnia 2019 r. – 2 razy w miesiącu, 

c) odpady ulegające biodegradacji: 

 od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r. – 1 raz w tygodniu,  

3) pozostałe: 

a) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – 1 raz 

w roku, 

b) odpady z aptek – 1 raz na kwartał. 

4) Usługa wywozu odpadów poza harmonogramem, na zgłoszenia właściciela nieruchomości będzie 

odbywać się odpłatnie na podstawie umowy między Wykonawcą i właścicielem nieruchomości. 

5. Środki uzyskane ze sprzedaży selektywnie odebranych surowców wtórnych są dochodem Wykonawcy 

i powinny zostać uwzględnione w kalkulacji przy ustalaniu ceny za wykonywaną usługę. 

6. Utylizacja i unieszkodliwianie zebranych odpadów odbywa się na koszt Wykonawcy. 

7. Szczegółowe dane do wyceny przedmiotu zamówienia zawarte są w Części 3. do s.i.w.z. 

8. Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy p.z.p Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca 

zatrudniał na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie osoby mające bezpośrednio 

realizować zamówienie – osoby wykonujące czynności polegające na obsłudze pojazdów do odbierania 

i transportu odpadów komunalnych (kierowcy i obsługa), jeżeli zakres czynności tych osób polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).  

9. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 
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2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 8 czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

11. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności zamawiający przewiduje sankcję 

w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych 

postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę 

w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności.  

12. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

90.50.00.00 – 2 Usługi związane z odpadami 

90.51.20.00 – 9 Usługi transportu odpadów 

90.51.31.00 – 7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

90.51.40.00 – 3 Usługi recyklingu odpadów 

90.53.30.00 – 2 Usługi gospodarki odpadami 

 

§ 4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Okres realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.  

 

§ 5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

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

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 
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1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

w tym zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy oraz 

wykaże, że: 

a) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie 

z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1987 z późn. zm.) 

obejmujące teren Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;  

b) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Gminy i Miasta 

Rudnik nad Sanem w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy i Miasta Rudnik 

nad Sanem; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 

spełniania tego warunku.  

3) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 

spełniania tego warunku.  

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 i ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p. 

4. Ocena spełniania wymaganych warunków zostanie dokonana według reguły „spełnia” albo „nie 

spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. 

5. 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 nim stosunków prawnych. Wykonawca 

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

7. Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. 

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy p.z.p. 

 

§ 6 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  

POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
 

 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
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1) Formularz ofertowy (wg wzoru z Załącznika nr 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę; 

2) Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień/pełnomocnictw osób 

podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego 

imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty 

musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 

pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 

(odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to 

do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego 

upełnomocnione. 

3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru z  Załącznika nr 2; 

4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru z  Załącznika nr 3; 

5) Dowód wniesienia wadium. 

6) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

7) Formularz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych według wzoru z  Załącznika 

nr 5; 

 W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p. każdy Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy p.z.p. (według wzoru z Załącznika nr 4).   

 Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy p.z.p. tj.:  

1) kopia aktualnego zezwolenia na transport odpadów obejmującego Gminę i Miasto Rudnik nad 

Sanem; 

2) kopia wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Gminy i Miasta 

Rudnik nad Sanem; 

 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. Wykonawcy muszą złożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji z zastrzeżeniem ust. 5. 

 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w ust. 4 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 
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i bezpłatnych baz danych, Zamawiający samodzielnie pobierze z tych baz danych wskazane przez 

Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy p.z.p.  

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy p.z.p., Zamawiający 

żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 4. 

 Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest 

podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy p.z.p., Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów 

wymienionych w ust. 4. 

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

zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 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, wystawiony (lub wystawione) nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.  

 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 7, 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, 

wystawiony (lub wystawione) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 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, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, 

składane są w oryginale. 

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

z oryginałem. 

 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, które każdego z nich dotyczą. 

 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

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

lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  
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 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z nich musi 

wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. W odniesieniu do wymagań wynikających 

z art. 22 ust. 1b ustawy p.z.p. oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie 

oceniona pod kątem łącznego spełnienia wymagań Zamawiającego na podstawie złożonych przez nich 

oświadczeń i dokumentów. 

 Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń 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. 

 
§ 7 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

 
 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści s.i.w.z. 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 s.i.w.z. wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 

terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał s.i.w.z. 

bez ujawniania źródła zapytania a także zamieszcza na stronie internetowej www.rudnik.pl. 

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający 

udostępnia na stronie internetowej www.rudnik.pl. 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

http://www.rudnik.pl./
http://www.rudnik.pl./
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7. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

8. W związku z często słabą czytelnością pism przysyłanych do Zamawiającego faxem treść zapytań do 

niniejszej s.i.w.z. prosimy przesyłać również w wersji elektronicznej pocztą e-mail na adres: 

przetargi@rudnik.pl. 

9. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może 

ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków 

przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

10. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

1) w zakresie przedmiotu zamówienia – mgr Anna Matejko – Małek – w godz. 8:00 – 15:00 od 

poniedziałku do piątku, pok. nr 1, tel. (015) 876 10 02, wew. 36 – Urząd Gminy i Miasta w Rudniku 

nad Sanem; 

2) w zakresie formalności prawnych – Pan Dariusz Świta – w  8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku, 

pok. nr 11, tel. (015) 876 10 02, wew. 31 - Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem. 

 
§ 8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 

00/100). 

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2018-12-07 do godz. 10:00. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nadsański Bank Spółdzielczy 

z siedzibą w Stalowej Woli 98 9430 1032 4003 3237 2000 0009, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 359 z późn. zm.). 

4. Wadium wnoszone w formie poręczeń, gwarancji należy złożyć w oryginale. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 

mailto:przetargi@rudnik.pl
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7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 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. 

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

p.z.p., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p., pełnomocnictw lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p., co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

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

stronie Wykonawcy. 

§ 9 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 

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

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

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 
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§ 10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której zaoferowana musi być tylko jedna cena. 

2. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać: nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis i pieczątkę 

osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo dołączone do oferty 

musi być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze, maszynie do 

pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści 

formularza oferty (Załącznik nr 1 s.i.w.z.). 

4. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane 

i złączone w sposób trwały. 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę 

i opatrzone datami ich dokonania. 

6. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem 

,,Oferta” i tytułem postępowania lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród 

innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz 

z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci). Wszelkie elementy oferty nie 

opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas otwarcia i oceny ofert. 

7. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię 

i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia 

i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać 

imię i nazwisko podpisującego. 

8. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie 

Wykonawcę. 

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed 

terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma 

pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian musi być opisane w sposób wskazany w ust. 6 oraz dodatkowo oznaczone słowem „ZMIANA”. 

10. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 

poz. 1503 z późn. zm.) co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, 

że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 

o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p.  
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§ 11 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Oferty należy złożyć w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 

Rudnik nad Sanem, w pokoju nr 7 (Sekretariat) do dnia 07.12.2018 r. do godz. 10:00.  

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone 

Wykonawcom bez ich otwierania. 

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.12.2018 r. o godz. 10:30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta 

w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem, w pokoju nr 13 (Sala posiedzeń).  

4. Otwarcie ofert jest jawne.  

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

6. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców oraz adresy i ceny 

ofertowe oraz inne informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o których 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p. 

 
§ 12 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Wykonawca musi podać cenę za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia. Cena obejmować 

będzie wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonywaniem zamówienia.   

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe, pozostaje niezmienne przez cały 

okres realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniem 

i odbiorem, a w szczególności: 

1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz koszty prowadzenia PSZOK; 

2) zakup i dostarczenie właścicielom nieruchomości worków służących do selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych;  

3) prowadzenie niezbędnej dokumentacji; 

4)  koszty ewentualnych kar za nie osiągnięcie założonych wskaźników recyklingu i zagospodarowania 

odpadów; 

5) należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (zastosowanie przez Wykonawcę stawki 

podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami stanowi błąd w obliczeniu 

ceny skutkujący odrzuceniem oferty). 

6) wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty, które mogą wystąpić w związku 

z wykonywaniem usługi; 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
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4. Przy porównywaniu ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT), z uwzględnieniem 

zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku (grosze). 

 
§ 13 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY 

WYBORZE OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT 
 

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena 60 % 

2 Deklaracja likwidacji dzikich wysypisk 

śmieci w ilości ok. 6 Mg 
20 % 

3 Termin płatności faktury 20 % 

 

2. Punkty przyznawane za podane w ust. 1 kryteria będą liczone według następującego wzoru: 

 

Nr kryterium: Wzór: 

1 - Cena Liczba punktów = (Cmin/Cof ) x 100 x waga 

gdzie: 

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

 - Cof -  cena podana w ofercie 

2 – Deklaracja likwidacji 

dzikich wysypisk śmieci 

w ilości ok. 6 Mg 

Punkty będą przyznawane wg poniższych zasad: 

a) 0 pkt – za brak deklaracji likwidacji dzikich wysypisk w ilości ok. 6 Mg 

b) 20 pkt – za deklarację likwidacji dzikich wysypisk w ilości ok. 6 Mg, 

3 – Termin płatności 

faktury 

Liczba punktów = ( Tof/Tmax) x 100 x waga 

gdzie: 

 - Tmax – najdłuższy termin płatność spośród wszystkich ofert (w dniach) 

 - Tof -  termin płatności podany w ofercie badanej (w dniach) 

 

3. Termin płatności faktury należy podać w zakresie: nie krócej niż 14 dni i nie dłużej niż 30 dni. 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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5. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełniając warunki określone w s.i.w.z. otrzyma 

największą liczbę punktów. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy p.z.p. 

8. Zamawiający  unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy 

p.z.p. 

9. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia 

ceny, w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności 

projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 

niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących 

w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska, 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

13. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia 

powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający 

zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika 

z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. 

14. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
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15. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. 

 

§ 14 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PRZEDUMOWNYCH 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

4) informację o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

5) unieważnieniu postępowania, 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

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

http://www.rudnik.pl. 

4. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, może zostać zawarta w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane 

w inny sposób. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę z sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 

o którym mowa w ust. 4 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

1) została złożona tylko jedna oferta, 

2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 

lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie 

odwoławcze. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

http://www.rudnik.pl/
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ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 

mowa w art. 93 ust. 1 ustawy p.z.p. 

 

§ 15 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA  

NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

W prowadzonym postepowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

§ 16 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej s.i.w.z. 

2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla całej s.i.w.z. 

zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. 

3. Dopuszczalne zmiany treści umowy - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

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

wykonawcy. Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian 

zostały określone w § 10 wzoru umowy (załącznik do niniejszej specyfikacji).  

4. Wszelkie zmiany umowy zostaną dokonane w Aneksach w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

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

 

§ 17 PODWYKONAWCY 

 
Informacje dotyczące podwykonawców: 

1) Dopuszcza się możliwość wykonania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców, równocześnie 

Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

osobiście. 

2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. W przypadku braku określenia części 

zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom Zamawiający przyjmuje, 

że Wykonawca całość zamówienia wykona samodzielnie. 

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania  podwykonawcy, jego przedstawicieli 

lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one jego działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami jego 

lub jego przedstawicieli lub jego pracowników. 

 

§ 18 POUCZENIE O  ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p. 
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2. 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 

ustawy p.z.p. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy, a w szczególności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego, 

4) opisu przedmiotu zamówienia, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. 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. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby 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. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje 

odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy 

p.z.p. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
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10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

11. Pozostałe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej zostały sprecyzowane w art. 182 – 198g. 

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 

14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

§ 19 INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

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

ustawy p.z.p. 

4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej i wymaga, aby Wykonawca złożył jedną ofertę 

opiewającą na jedną cenę. 

5. Adres poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego: przetargi@rudnik.pl, www.rudnik.pl.   

6. Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń w walutach obcych. 

7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

8. Zamawiający nie przewiduje dokonania zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. 

10. Zamawiający nie określa wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy. 

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawiania informacji zawartych w ofercie w postaci 

katalogu elektronicznego.  

12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 
§ 20 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Oferty są jawne od dnia ich otwarcia. 

1) Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku; 

2) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów; 

3) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty; 
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4) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów; 

5) Udostępnianie dokumentów może mieć miejsce tylko i wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, 

w czasie godzin jego urzędowania. 

2. Do spraw nieuregulowanych w s.i.w.z. mają zastosowanie przepisy ustawy p.z.p. oraz Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 21 ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Kompletna s.i.w.z. zawiera następujące części: 

1) Część 1. Instrukcje dla Wykonawców: 

a) Załącznik 1 - Formularz oferty; 

b) Załącznik 2 - Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, 

c) Załącznik 3 - Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

d) Załącznik 4 - Formularz oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej; 

e) Załącznik 5 - Formularz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych; 

2) Część 2. Wzór umowy; 

3) Część 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 


