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S P E C Y F I K A C J A
ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ
Z TRANSPORTEM Z TERENU GMINY SUŁKOWICE

o wartości poniżej kwoty określonej w przepisanych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Biertowice, wrzesień  2020 r.



Dział I
Nazwa oraz adres Zamawiającego 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
 Zakład Gospodarki Komunalnej  Sułkowice Spółka  z o.o.
 z siedzibą:  32-440 Sułkowice, Biertowice 236 
 NIP 681 – 16-70-447 REGON: 121440604
 tel. 12 273-20-50 fax 12 273-20-50 
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zgksulkowice.pl 
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zgksulkowice@op.pl 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Witold Magiera – Prezes Spółki -
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy spółki ; zgksulkowice@op.pl 

Dział II
Określenie trybu udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Prawo zamówień publicznych.
Podstawa prawna: art.10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Dział III
Opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem  zamówienia  jest  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  zebranych

z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Sułkowice oraz ich odbiór z punktu
przeładunkowego zlokalizowanego w Sułkowicach przy ul. Tysiąclecia 133 i transport
do  Regionalnej  Instalacji  Przetwarzania  Odpadów  Komunalnych  w  terminie  od
01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

2) Ilość odpadów do odbioru:
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  kod 20 03 01 – 50 Mg/miesiąc,

Ok. 50 Mg/miesiąc x 12 miesięcy = 600 Mg

Wskazane  ilości  odpadów  komunalnych,  stanowią  wielkość  wyliczoną  według
zebranych  ilości  odpadów  z  roku  2020.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo
zmniejszenia  lub zwiększenia  ilości  przekazanych odpadów w stosunku do wyliczeń
z roku 2020, w zależności od faktycznych potrzeb bez prawa Wykonawcy do roszczeń
odszkodowawczych z tego tytułu.

3)  Sposób odbioru odpadów:
Wykonawca własnym kosztem i staraniem będzie na bieżąco odbierał i transportował
odpady   z  punktu  przeładunkowego   zlokalizowanego  w  Sułkowicach  przy
ul. Tysiąclecia 133 do miejsca ich unieszkodliwiania (instalacji RIPOK). Każdorazowy
odbiór  odpadów  z  punktu  przeładunkowego  Zamawiającego  będzie  następował  na
zgłoszenie  (telefoniczne,  e-mailowe  ),  przy  czym  czas  od  zgłoszenia  do  odbioru
zebranych  odpadów nie może być dłuższy niż 48 godziny. 
Czynności przekazania odpadów dokonywane będą w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godz.7:00-15:00.
Do obowiązków Zamawiającego będzie należał załadunek odpadów na środki transportu
podstawione  przez Wykonawcę.
Ważenie  odbieranych  odpadów  następować  będzie  na  legalizowanej  wadze
elektronicznej znajdującej się w Sułkowicach przy ul. Tysiąclecia 133. 
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4) Wspólny słownik zamówień (CPV):
90 50 00 00-2 - usługi związane z odpadami,
90 51 10 00-2 - usługi wywozu odpadów,
90 51 20 00-9 - usługi transportu odpadów,
90 53 30 00-2 - usługi gospodarki odpadami

5) Obowiązki Wykonawcy:
a) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przekazywania  Zamawiającemu  za  każdy

miesiąc  wykonanej  usługi,  kopii  kwitów  wagowych  potwierdzających  wagę
odpadów komunalnych i termin ich przyjęcia do instalacji.

b) Zagospodarowanie  odpadów  ma  zostać  potwierdzone  kartą  przekazania
odpadów, którą potwierdzi Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami.

c) Wymagania  formalne  stawiane  Wykonawcy  świadczącemu  usługi
zagospodarowania odpadów komunalnych , które jest zobowiązany do spełnienia
w dniu złożenia oferty:
- posiadanie  zezwolenia  na  transport  odpadów lub  wpis  do  rejestru  lub

zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach.
- posiadanie  zezwolenia  na  przetwarzanie  odpadów,   w  przypadku  gdy

Wykonawca  zamierza  prowadzić  przetwarzanie  odpadów we własnym
zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady
innemu podmiotowi w celu przetwarzania odpadów, powinien zawrzeć
umowę  na  wskazany  zakres  z  podmiotem  posiadającym  zezwolenie
w tym zakresie.

d) Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez
Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  osób  wykonujących  wskazane  poniżej
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- kierowca samochodu odbierającego odpady

6) 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 punkcie 5 d) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania  wyjaśnień  w przypadku wątpliwości  w zakresie  potwierdzenia
spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Szczegółowo   tryb  oraz  sposób  prowadzenia  powyżej  opisanej  weryfikacji   regulują
postanowienia Wzoru umowy. 

Dział IV
Termin wykonania zamówienia

Termin  wykonania zamówienia:  01.01.2021 – 31.12.2021 r.

Dział V
Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5

Pzp
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych .

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , dotyczące:

1) kompetencji  lub uprawnień do prowadzenia określonej  działalności  zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca będzie:
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a) posiadał zezwolenie na transport odpadów lub wpis do rejestru, zgodnie z ustawą
o odpadach.

b) posiadał zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
c) posiadał  pozwolenie  zintegrowane  na  prowadzenie  regionalnej  instalacji  do

przetwarzania odpadów komunalnych na przyjmowanie odbieranych od właścicieli
nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych.
Weryfikacja  spełnienia  tego warunku dokonywana będzie  w oparciu  o załączone
dokumenty ( na wezwanie zamawiającego).

2) sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej  -  weryfikacja  spełnienia  tego  warunku
dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie. 

3) Zdolności  technicznej  lub  zawodowej  -  weryfikacja  spełnienia  tego  warunku
dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie. 

3. Dysponowanie zasobami innych podmiotów :
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu ,

w  stosownych  sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do  konkretnego  zamówienia,  lub  jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych , sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków prawnych.

2) Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie , będzie dysponował niezbędnymi
zasobami  tych  podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.

3) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, zamawiający żąda dokumentów określających:

(1) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu:
(2) Sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy

wykonywaniu zamówienia publicznego:
(3) Zakres  i  okres  udziału  innego  podmiotu  przy  wykonywaniu  zamówienia

publicznego:
(4) Czy podmiot,  na  zdolnościach  którego  wykonawca  polega  w  odniesieniu  do

warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.

4. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

1) W  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  w  zatwierdzonym  przez  sąd  układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U.  2019 poz. 243
z późn.  zm.)  lub  którego  upadłość  ogłoszono,  z  wyjątkiem  wykonawcy,  który  po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. 2019 poz. 498 z późn. zm. );

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wskazane warunki
udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z podmiotów występujących wspólnie
ani żaden wykonawca udostępniający potencjał – nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie
art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Nie  spełnienie  choćby  jednego  z  warunków  skutkować  będzie  wykluczeniem  wykonawcy
z postępowania.
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Dział VI
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
1. Zamawiający informuje, że przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę,  którego

oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w wyznaczonym,  nie  krótszym niż  5  dni
terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) Odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
W tym zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp.

b) Oświadczenie  Wykonawcy o  przynależności  albo  braku  przynależności  do  tej  samej
grupy  kapitałowej;  w  przypadku  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej
wykonawca  może  złożyć  wraz  z  oświadczeniem  dokumenty  bądź  informacje
potwierdzające,  że  powiązania  z  innym  wykonawcą   nie  prowadzą  do  zakłócenia
konkurencji w postępowaniu. Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy
Prawo zamówień publicznych, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do  tej  samej  grupy  kapitałowej   Wykonawca  składa  w  terminie  3 dni od  dnia
zamieszczenia  przez  Zamawiającego  na  stronie  internetowej  www.zgksulkowice.pl
informacji z otwarcia ofert.

c) Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa  w punkcie a) składa
dokument  wystawiony  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania  potwierdzających,  że  nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono
upadłości.  Dokument  powinien  być  wystawiony nie  wcześniej  niż  6 miesięcy  przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dotyczy dokument, nie
wydaje  się  dokumentu,  o  którym  mowa  powyżej,  zastępuje  się  je  dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawionych  do  jego  reprezentacji,  lub  oświadczenie  osoby,  której  dokument  miał
dotyczyć,  złożone  przed  notariuszem  lub  organem sądowym,  administracyjnym albo
organem  Samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  właściwym  ze  względu  na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejscem zamieszkania tej osoby.

d) 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.

3. W  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu
zamawiający żąda następujących dokumentów: 
a) Zezwolenie na transport odpadów lub wpis do rejestru  zgodnie z ustawą o odpadach.
b) Zezwolenie  na  przetwarzanie  odpadów,   w  przypadku  gdy Wykonawca  zamierza

prowadzić  przetwarzanie  odpadów  we  własnym  zakresie.  W  przypadku,  gdy
Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu przetwarzania
odpadów, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z  podmiotem posiadającym
zezwolenie w tym zakresie.
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c) Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych na przyjmowanie  odbieranych od właścicieli  nieruchomości
zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych lub umowy z podmiotem
prowadzącym  uprawnioną  regionalną  instalację  do  przetwarzania  odpadów
komunalnych przyjmującą zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone (RIPOK).

d)  Pisemne  zobowiązanie  podmiotu  do  udostępnienia  zasobów,  sporządzone  według
Wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do oferty, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie
warunku określonego w Dziale V punkt 2.1) , polega na zdolnościach innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych .

4. Uwagi ogólne do zasady składania dokumentów:
a) Wykonawca, zgodnie z  art.26 ust.  6  ustawy, nie  jest  obowiązany do złożenia

oświadczeń lub dokumentów potwierdzający okoliczności,  o których mowa w
art.  25  ust.  1  pkt  1  i  3  ustawy,  jeżeli  Zamawiający  posiada  oświadczenia
i 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 ( t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 700 z późn. zm.).

b) Zgodnie  z  §10  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.
w sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie  zamówienia   ( Dz. U. 2018 r.  poz.
1893), w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych   i  bezpłatnych  baz  danych,  Zamawiający  pobiera
je samodzielnie.  Natomiast  w  przypadku  wskazania  przez  Wykonawcę
oświadczeń  lub  dokumentów,  (…),  które  znajdują  się  w  posiadaniu
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń i dokumentów przechowywanych
przez  Zamawiającego  zgodnie  z  art.  97  ust.  1  ustawy  Prawo  Zamówień
publicznych, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń i dokumentów, o ile
są one aktualne.

5. Do oferty załącza się:
a) Aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenia  stanowiące  wstępne

potwierdzenie,  że  wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki
udziału w postępowaniu; ( zgodnie z wzorem załącznika nr 1 i 2 do oferty )

b) Pełnomocnictwa ( w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza 
c) Pozostałe  dokumenty,  o  których  mowa  w  dziale  VI  niniejszego  SIWZ  (  na

żądanie zamawiającego). 
d) W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o której mowa w art. 86 ust. 5

przekazuje  zamawiającemu  oświadczenie  o  przynależności  lub  braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt. 23 ( zgodnie ze wzorem załącznika nr 3 do oferty)

6. Zastrzega się możliwość dokonania oceny ofert na zasadach określonych w art. 24aa Pzp, tj.
dokonania oceny ofert w pierwszej kolejności.

7. Wykonawca,  który powołuje się  na zasoby innych podmiotów,  w celu  wskazania  braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na  ich  zasoby,  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  kryterium  selekcji:  Zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 – jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8.

8. W przypadku wspólnego ubiegania się  o zamówienie wykonawców oświadczenie składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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9. Oświadczenia, o których mowa w niniejszej specyfikacji składane przez wykonawcę i inne
podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp, składane są w oryginale.

10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie  zamówienia  publicznego  w  zakresie  dokumentów,  które  każdego  z  nich
dotyczą.

Dział VII
Opis sposobu przygotowania ofert

1. Na  ofertę  składają  się  wszystkie  wymagane  dokumenty,  oświadczenia  i  załączniki  
o których mowa w specyfikacji Zamawiającego.

2. Ofertę  należy   przygotować  na  formularzach,  które  stanowią  załączniki  do  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, oświadczenia i informacje także
na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków
załączonych do niniejszej specyfikacji.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia
ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem nieważności.

4. Oferta  musi  być  podpisana  przez  osobę  lub  osoby  upoważnione  do  reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym  dla  formy  organizacyjnej  Wykonawcy  albo  przez  upełnomocnionego
przedstawiciela  Wykonawcy.  W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się
o zamówienie,  oferta  musi  być  podpisana  w  taki  sposób,  by  prawnie  zobowiązywała
wszystkie podmioty występujące wspólnie.

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisujących ofertę.

6. Wykonawcy mogą wspólnie  ubiegać się o udzielenie  zamówienia.  Oferta składana przez
dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (np. konsorcjum/ spółka cywilna) musi spełnić
następujące warunki:

a) zawierać dokumenty wymagane od każdego podmiotu;
b) musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony;
c) jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie

będzie udokumentowane odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie
pełnomocnika,  określającym  zakres  umocowania,  podpisanym  przez
upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów;

d) wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne za realizację umowy,
e) jeżeli  oferta  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia

zostanie  wybrana,  zamawiający może  żądać  przed  zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

7. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się:
a) osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym,
b) osoby  wskazane  w  zaświadczeniach  o  wpisie  do  ewidencji  działalności

gospodarczej,
c) osoby legitymujące  się  odpowiednim pełnomocnictwem  udzielonym  przez  osoby

wskazane w pkt. a) lub w pkt. b). W przypadku podpisania oferty i jej załączników
przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo posiadające zakres umocowania
musi  być  dołączone  do  oferty w formie  oryginału,  lub  notarialnie  potwierdzonej
kopii pełnomocnictwa.

d)  wspólników,  jeżeli  Wykonawca prowadzi  działalność  w formie  spółki  cywilnej.
Jeżeli  oferta  nie została  podpisana  przez  wszystkich  wspólników,  Wykonawca

7



zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa (w identycznej
formie jak w pkt. c) udzielone przez pozostałych wspólników.

8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną.

9. Wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty
z uwzględnieniem przepisu art. 93 ust. 4 Pzp.

10. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

Pełna nazwa Wykonawcy

Adres, telefon , faks
ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ 
Z TRANSPORTEM Z TERENU GMINY SUŁKOWICE

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 11.00      12.10.2020 r.

11. Zamawiający odrzuca  ofertę,  w  przypadkach  o  których  mowa  w  art.  89  ustawy Prawo
zamówień Publicznych. 

12. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca zobowiązany jest złożyć w
sposób wyraźnie określających ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej
wewnętrznej  kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spiąć ( zszyć)
oddzielnie  od  pozostałych  jawnych  elementów  oferty.  Wykonawca  ma  obowiązek
wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ( zgodnie z art. 8
ust. 3 ustawy Pzp.: Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później
niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one  udostępnione oraz wykazał,
iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Wykonawca  nie  może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

13. Zamawiający wzywa Wykonawców do ewentualnego złożenia „zastrzeżenia” o ograniczeniu
dostępu do informacji zawartych w Ofercie. 

Dział VIII
Wadium

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

Dział IX
Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert;
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania  ofertą,  z  tym,  że  zamawiający może  tylko  raz,  co  najmniej  na  3  dni  przed  
upływem terminu związania ofertą,  zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na  
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni;

Dział X
Sposób porozumiewania się w postępowaniu

1. Oferty  oraz  oświadczenia  składa  się  pod  rygorem  nieważności,  w  formie  pisemnej
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się:

a) za  pośrednictwem operatora  pocztowego w rozumieniu  ustawy z  dnia  23  listopada
2012 r. – Prawo pocztowe ( t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2188 z późn. zm.);
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b) osobiście;
c) za pośrednictwem  posłańca;
d) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn.
zm.)  –  porozumiewanie  się  w  formie  poczty  elektronicznej  –  na  adres:
zgksulkowice@op.pl.

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania

Dział XI
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia 12.10.2020 r. do godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego -
sekretariat ( I piętro), pod rygorem  nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez
względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Pzp).

2. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane
przed upływem terminu składania ofert.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego –  sala I piętro w dniu  12.10.2020 r. 

o godz. 11.00

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy(firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:

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

zawartych w ofertach.

Dział XII

Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena oferty musi być wyrażona w PLN ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.

2. W całkowitej cenie ofertowej przedkładanej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła,
podatki, koszt dostawy i inne należności płatne przez Wykonawcę.

3. Wykonawca podaje w ofercie kwotę netto za zagospodarowanie 1Mg tony odpadów 
komunalnych oraz kwotę brutto wraz z  stawką podatku VAT.

4. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny w sposób określony w art. 87
ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług,  do  ceny
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług,
który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć  zgodnie z  tymi  przepisami. Wykonawca,
składając  ofertę,  informuje  zamawiającego,  czy  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do
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powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie  będzie  prowadzić  do  jego  powstania,  oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Dział XIII
Kryteria wyboru oferty oraz ich znaczenie i sposób ich oceny 

1. Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
a) Cena (C): znaczenie – 60%
b) Termin płatności faktur (T): znaczenie – 40% ( nie mniej niż 7 dni, nie więcej niż 30

dni)
2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

a)  Kryterium „cena”  – wskaźnik C – według następujących zasad
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b) Kryterium „termin płatności faktur” – wskaźnik T – według następujących zasad:
Zamawiający będzie przyznawał punkty w zakresie terminu płatności faktur za jej
wydłużenie  w stosunku do minimalnej  wymaganej.  W związku  z  tym kryterium
będzie przyznawana punktacja w następujący sposób:
a)  do 7 dni   –0 punktów;
b) 8-14 dni – 20 punktów;
c) 15-21 dni - 30 punktów;
d) 22-30 dni  ( maksymalny termin płatności faktur)   –  40 punktów;
Zamawiający  nie  będzie  przyznawał  punktów  częściowych.  Oznacza  to,
że Wykonawca  w  ramach  kryterium  może  otrzymać  odpowiednio  0/20/30/40
punktów. Przy wyliczaniu punktacji jako max termin płatności faktur Zamawiający
będzie  przyjmował  30  dniowy okres  płatności  faktur,  nawet  jeżeli  Wykonawca
zaoferuje termin płatności dłuższy. Oferty zawierające termin płatności krótszy niż 
7 dni będą odrzucone.

3. O  wyborze  oferty  zdecyduje  największa  liczba  uzyskanych  punktów  obliczona
w następujący sposób:
LP (liczba punktów uzyskanych przez ofertę) = C + T

W przypadku gdy złożone zostaną uzyskają taką samą łączną liczbę punktów, wybrana
spośród nich zostanie oferta o cenie najniższej.

Dział XIV
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć:

a) w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o  udzielenie  zamówienia  przedłożyć  –  umowę  stwierdzającą  solidarną
odpowiedzialność  tych  Wykonawców  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  oraz
zawierającą  upoważnienie  dla  jednego  z  tych  Wykonawców  do  składania
i przyjmowania  oświadczeń  wobec  Zamawiającego  w  imieniu  wszystkich
Wykonawców, a także do otrzymywania wynagrodzenia za wykonane roboty;

2. Niedopełnienie powyższych obowiązków będzie traktowane, jako uchylanie się Wykonawcy
od zawarcia umowy.

3. W  przypadku,  gdy  siedziba  Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  za
najkorzystniejszą znajduje się poza terytorium Polski, a zamówienie realizowane będzie za
pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium Polski Wykonawca zobowiązany
będzie do przedłożenia odpowiednich pełnomocnictw.

4. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w
terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych .

5. Wybrany wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę, której ogólne warunki określono we
wzorze umowy.

Dział XV
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający  nie  wymaga  od  wykonawcy,  którego  oferta  została  uznana  za  najkorzystniejszą
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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Dział XVI
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej  umowy.

1. Zamawiający  załącza  do  specyfikacji  istotne  postanowienia  umowy  i  wymaga  od
Wykonawcy,  aby  zawarł  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  z  zgodnie
z postanowieniami określonymi w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Ostateczna  treść  umowy  może  ulec  zmianie  w  zakresie  nie  zmieniającym  istotnych
postanowień umowy załączonej  do specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  i  treści
złożonej oferty.

Dział XVII
Podwykonawstwo

1. Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  w  Formularzu  Ofertowym  części  
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom ( o ile dotyczy).

2. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części zamówienia  
z innymi podmiotami z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania  
zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, ani nie zwiększy kosztów  
wykonania  tego  zamówienia.  Wykonawca  nie  może  jednak  podpisać  umowy  
o podwykonawstwo bez uzyskania zgody Zamawiającego.

Dział XVIII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o

udzielenie zamówienia.
1. W niniejszym postępowaniu  Wykonawcom oraz  innym osobom,  których interes  prawny

w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej.

2. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Dział XIX
Składanie ofert częściowych.

 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Dział XX
Umowa ramowa.

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Dział XXI
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiając przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych  usług  o  całkowitej  wartości  wynoszącej  do  30%  wartości  zamówienia
podstawowego. Zamówienia te obejmują:

 Zagospodarowanie  zebranych  odpadów  komunalnych  wraz  z  transportem  od
nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie  Gminy Sułkowice.

 Zamówienie  zostanie  udzielone  po  przeprowadzeniu  procedury  przewidzianej  dla
zamówienia z wolnej ręki, poprzedzone będzie stosowanym zaproszeniem do negocjacji
oraz negocjacjami. 

Dział XXII
Składanie ofert wariantowych

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Dział XXIII
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Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego
   Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:
   adres e-mail: zgksulkowice@op.pl 

Dział XXIV
Aukcja elektroniczna

       Nie dotyczy postępowania.

Dział XXV
Waluta, w jakiej prowadzone będą rozliczenia między zamawiającym w wykonawcą.

   Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN).

Dział XXVI
Wysokość kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Dział XXVI
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

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

Sułkowice Sp. z o.o., 32-440 Sułkowice, Biertowice 236;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sułkowice

Spółka z o.o.  jest Pan Wacław Biel –  adres poczty elektronicznej zgksulkowice@op.pl , tel.
12 273 20 50;

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
ZAGOSPODAROWANIE  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  WRAZ  Z TRANSPORTEM
Z TERENU  GMINY  SUŁKOWICE  –  ZGK.271.3.2020 prowadzonym  w  trybie  przetargu
nieograniczonego;

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),
dalej „ustawa Pzp”; 

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z  udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

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

 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art.  18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
− prawo do wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna

Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy
RODO;
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 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art.  21 RODO prawo sprzeciwu,  wobec przetwarzania  danych osobowych,

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

Dodatki:

(1) Formularz oferty wraz z załącznikami;

Biertowice, dnia 01.10.2020 r.

Podpis osoby uprawnionej:
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	C= najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert/cena badanej ofert x 60
	C= ilość punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „cena” ( największą liczbę punktów /60/ otrzyma oferta z najniższą ceną)
	ZGK.271.3.2020
	SPECYFIKACJA
	ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z TRANSPORTEM Z TERENU GMINY SUŁKOWICE
	o wartości poniżej kwoty określonej w przepisanych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
	( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
	Biertowice, wrzesień 2020 r.
	Dział I
	Nazwa oraz adres Zamawiającego
	1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
	Termin wykonania zamówienia: 01.01.2021 – 31.12.2021 r.
	Dział V
	Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp
	1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych .
	2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , dotyczące:
	1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
	Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca będzie:
	a) posiadał zezwolenie na transport odpadów lub wpis do rejestru, zgodnie z ustawą o odpadach.
	b) posiadał zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
	c) posiadał pozwolenie zintegrowane na prowadzenie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na przyjmowanie odbieranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych.
	Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone dokumenty ( na wezwanie zamawiającego).
	3) Zdolności technicznej lub zawodowej - weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
	3. Dysponowanie zasobami innych podmiotów :
	1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu , w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych , sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
	2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie , będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
	3) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów określających:
	(1) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu:
	(2) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego:
	(3) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:
	(4) Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
	4. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:
	Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:
	1) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. 2019 poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. 2019 poz. 498 z późn. zm. );
	5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wskazane warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z podmiotów występujących wspólnie ani żaden wykonawca udostępniający potencjał – nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
	6. Nie spełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
	Dział VI
	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
	1. Zamawiający informuje, że przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
	2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
	a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. W tym zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp.
	b) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.zgksulkowice.pl informacji z otwarcia ofert.
	c) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie a) składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzających, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dotyczy dokument, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem Samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejscem zamieszkania tej osoby.
	d) 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.
	3. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
	a) Zezwolenie na transport odpadów lub wpis do rejestru zgodnie z ustawą o odpadach.
	b) Zezwolenie na przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu przetwarzania odpadów, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie.
	c) Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na przyjmowanie odbieranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych lub umowy z podmiotem prowadzącym uprawnioną regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych przyjmującą zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone (RIPOK).
	d) Pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, sporządzone według Wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do oferty, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku określonego w Dziale V punkt 2.1) , polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych .
	4. Uwagi ogólne do zasady składania dokumentów:
	a) Wykonawca, zgodnie z art.26 ust. 6 ustawy, nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzający okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia i 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 ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.).
	b) Zgodnie z §10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz. U. 2018 r. poz. 1893), w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. Natomiast w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, (…), które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń i dokumentów, o ile są one aktualne.
	5. Do oferty załącza się:
	a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; ( zgodnie z wzorem załącznika nr 1 i 2 do oferty )
	b) Pełnomocnictwa ( w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza
	c) Pozostałe dokumenty, o których mowa w dziale VI niniejszego SIWZ ( na żądanie zamawiającego).
	d) W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ( zgodnie ze wzorem załącznika nr 3 do oferty)
	6. Zastrzega się możliwość dokonania oceny ofert na zasadach określonych w art. 24aa Pzp, tj. dokonania oceny ofert w pierwszej kolejności.
	7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji: Zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
	8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
	9. Oświadczenia, o których mowa w niniejszej specyfikacji składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane są w oryginale.
	10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
	Dział VII
	Opis sposobu przygotowania ofert
	1. Na ofertę składają się wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki o których mowa w specyfikacji Zamawiającego.
	2. Ofertę należy przygotować na formularzach, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, oświadczenia i informacje także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszej specyfikacji.
	3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem nieważności.
	4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie.
	5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę.
	6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (np. konsorcjum/ spółka cywilna) musi spełnić następujące warunki:
	a) zawierać dokumenty wymagane od każdego podmiotu;
	b) musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony;
	c) jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika, określającym zakres umocowania, podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów;
	d) wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne za realizację umowy,
	e) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
	7. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się:
	ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ
	Z TRANSPORTEM Z TERENU GMINY SUŁKOWICE
	Dział VIII
	Wadium
	Dział IX
	Termin związania ofertą
	1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert;
	2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni;
	Dział X
	Sposób porozumiewania się w postępowaniu
	1. Oferty oraz oświadczenia składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się:
	a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe ( t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2188 z późn. zm.);
	b) osobiście;
	c) za pośrednictwem posłańca;
	d) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) – porozumiewanie się w formie poczty elektronicznej – na adres: zgksulkowice@op.pl.
	2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
	Dział XI
	Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
	1. Cena oferty musi być wyrażona w PLN ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
	2. W całkowitej cenie ofertowej przedkładanej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki, koszt dostawy i inne należności płatne przez Wykonawcę.
	3. Wykonawca podaje w ofercie kwotę netto za zagospodarowanie 1Mg tony odpadów komunalnych oraz kwotę brutto wraz z stawką podatku VAT.
	4. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny w sposób określony w art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
	5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
	Dział XIII
	Kryteria wyboru oferty oraz ich znaczenie i sposób ich oceny
	1. Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
	a) Cena (C): znaczenie – 60%
	b) Termin płatności faktur (T): znaczenie – 40% ( nie mniej niż 7 dni, nie więcej niż 30 dni)
	2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
	a) Kryterium „cena” – wskaźnik C – według następujących zasad
	b) Kryterium „termin płatności faktur” – wskaźnik T – według następujących zasad:
	Zamawiający będzie przyznawał punkty w zakresie terminu płatności faktur za jej wydłużenie w stosunku do minimalnej wymaganej. W związku z tym kryterium będzie przyznawana punktacja w następujący sposób:
	a) do 7 dni –0 punktów;
	b) 8-14 dni – 20 punktów;
	c) 15-21 dni - 30 punktów;
	d) 22-30 dni ( maksymalny termin płatności faktur) – 40 punktów;
	Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, że Wykonawca w ramach kryterium może otrzymać odpowiednio 0/20/30/40 punktów. Przy wyliczaniu punktacji jako max termin płatności faktur Zamawiający będzie przyjmował 30 dniowy okres płatności faktur, nawet jeżeli Wykonawca zaoferuje termin płatności dłuższy. Oferty zawierające termin płatności krótszy niż
	7 dni będą odrzucone.
	3. O wyborze oferty zdecyduje największa liczba uzyskanych punktów obliczona w następujący sposób:
	LP (liczba punktów uzyskanych przez ofertę) = C + T
	W przypadku gdy złożone zostaną uzyskają taką samą łączną liczbę punktów, wybrana spośród nich zostanie oferta o cenie najniższej.
	Dział XIV
	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
	1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć:
	a) w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedłożyć – umowę stwierdzającą solidarną odpowiedzialność tych Wykonawców za wykonanie przedmiotu umowy oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z tych Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania wynagrodzenia za wykonane roboty;
	2. Niedopełnienie powyższych obowiązków będzie traktowane, jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.
	3. W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą znajduje się poza terytorium Polski, a zamówienie realizowane będzie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium Polski Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia odpowiednich pełnomocnictw.
	4. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych .
	5. Wybrany wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę, której ogólne warunki określono we wzorze umowy.
	Dział XV
	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Zamawiający nie wymaga od wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Dział XVI
	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
	1. Zamawiający załącza do specyfikacji istotne postanowienia umowy i wymaga od Wykonawcy, aby zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego z zgodnie z postanowieniami określonymi w załączniku nr 2 do SIWZ.
	Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:
	adres e-mail: zgksulkowice@op.pl
	Dział XXIV
	Aukcja elektroniczna
	Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN).
	Dział XXVI
	Wysokość kosztów udziału w postępowaniu.
	Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
	Dział XXVI
	Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Sp. z o.o., 32-440 Sułkowice, Biertowice 236;
	inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o. jest Pan Wacław Biel – adres poczty elektronicznej zgksulkowice@op.pl , tel. 12 273 20 50;
	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z TRANSPORTEM Z TERENU GMINY SUŁKOWICE – ZGK.271.3.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
	posiada Pani/Pan:

