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GMINA BARANÓW  
  

24-105 Baranów, ul. Rynek 14 tel.: 81 883 40 27, faks. 81 883 40 41 www.gminabaranow.pl 
e-mail: gmina@gminabaranow.pl  
 

 
Numer sprawy: SG.271.28.2019  
  
  
  
  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH   
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

  
  
  
  
Przedmiot zamówienia:  
  

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Baranów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych  

w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r.”  
 

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
  
90500000-2 Usługi związane z odpadami 
90511000-2 Usługi wywozu odpadów 
90513100-7 Usługi wywozu odpadów z gospodarstw domowych 
90513200-8 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich 
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów 
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1.1. Gmina Baranów zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do udziału w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą  
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baranów od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie od 1 stycznia do 31 
sierpnia 2020 r.”,  zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.  

1.2.  
Dane Zamawiającego:  
Nazwa i adres:                Gmina Baranów, 24-105 Baranów, ul. Rynek 14.  
Strona internetowa:  www.gminabaranow.pl    
Adres e-mail:                gmina@gminabaranow.pl   
Godziny urzędowania:   pon. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.00 – 15.00.  
Numer telefonu:               81 883 40 27 
Numer faksu:                       81 880 40 41 

1.3. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego, w tym wszelkie wnioski, zapytania, oświadczenia, kopia odwołania były kierowane 
wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe 
skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy 
wnoszącego. 

1.4. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia ogłoszenie o zamówieniu  oraz 
SIWZ: bip.gminabaranow.pl  Zamawiający udostępnia SIWZ wraz z załącznikami na stronie 
internetowej do upływu terminu składania ofert. 
 

 
 
2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp.  
2.2. Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).  
2.3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej progów ustalonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  
2.4. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 
ustawy Pzp.  
2.5.  Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

1) Ustawa Pzp.  
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm).  
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych (Dz.U.  z  2017 r., poz. 2477).  
4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 
2479).  
5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 
2019 r., poz. 1010).  
6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1128).  

1.  INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM  

2.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
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2.6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi wraz z załącznikami kompletny 
dokument, obowiązujący Wykonawcę i Zamawiającego podczas prowadzenia postępowania 
przetargowego.  
 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Przedmiotem zamówienia  jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia 
odpadów komunalnych z terenu gminy Baranów, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i 
niezamieszkałych, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, 
przygotowania  do ponownego  użycia  i odzysku  innymi metodami  oraz ograniczenie  masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z 

zapisami  ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 
2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi, przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701),  przepisami Wojewódzkiego  Planu Gospodarki 
Odpadami,  przepisami Regulaminu utrzymania czystości porządku  na terenie Gminy Baranów  
wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Baranów Nr XVI/133/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. 
Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 2807, ze zm.) oraz przepisami uchwały Nr XVI/127/2016 Rady 
Gminy Baranów z dnia 9 czerwca  2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj.  Lubelskiego z 2016 r. poz. 2806, ze zm.). 
Okres zamówienia od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r. (8 miesięcy). 
Wykonawca zorganizuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy Baranów z sołectw: Baranów, Czołna, Dębczyna, Gródek, Huta, 
Karczunek, Klin, Kozioł, Łukawka, Łukawica, Łysa Góra, Motoga, Niwa, Nowomichowska, 
Pogonów, Składów, Śniadówka, Wola Czołnowska oraz Zagóźdź.  
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania, całej 
masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości obejmującej zmieszane 
odpady komunalne  oraz odpady gromadzone w sposób selektywny, tj:  

 odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,  

 odpady ze szkła – białego (bezbarwnego), w tym opakowania ze szkła białego (bezbarwnego),  

 odpady ze szkła – kolorowego, w tym opakowania ze szkła kolorowego ,  

 odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym 
odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe;  

 odpady ulegające biodegradacji;  

 odpady stanowiące popiół paleniskowy z pieców CO.  
Wymagana częstotliwość  odbioru – jeden raz  w miesiącu kalendarzowym z zastrzeżeniem, że: 
    Odpady zbierane selektywnie stanowiące popiół paleniskowy z pieców CO, Wykonawca   

zobowiązany jest odbierać z częstotliwością:  
 miejscowość Baranów – w każdym miesiącu;  

 pozostałe miejscowości gminy – co dwa miesiące tj.: styczeń, marzec, maj i lipiec 2020.  
Wykonawca zobowiązany jest zorganizować w miesiącu maju 2020 r. odbiór bezpośrednio z terenu 
przyległego do nieruchomości, odpadów obejmujących zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, 
chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin, rozpuszczalniki), lampy 
fluoroscencyjne, oleje, tłuszcze, tusze, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, opony, 
meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz przeterminowane lekarstwa 
i opakowania wielomateriałowe.   
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Szacunkowa liczba nieruchomości w poszczególnych sołectwach Gminy Baranów – określona została 
w Załączniku Nr 6 do SIWZ.  
Szacunkowa ilość zmieszanych odpadów komunalnych, którą Zamawiający przewiduje do odebrania 
od właścicieli nieruchomości w ciągu okresu trwania zamówienia wynosi: maksymalnie  270 Mg. 
Szacunkowa ilość selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych, którą Zamawiający przewiduje 
do odebrania od właścicieli nieruchomości w ciągu okresu trwania zamówienia wynosi:  

- tworzywa sztuczne: maksymalnie 7 Mg  

- szkło: maksymalnie 55 Mg  

- makulatura: maksymalnie 15 Mg  

- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny:  maksymalnie 3,5 Mg  

- zużyte opony:  maksymalnie 3,5 Mg  

- odpady ulegające biodegradacji: maksymalnie 20 Mg  

- popiół paleniskowy z pieców CO: maksymalnie 20 Mg 

- inne: wg potrzeb  
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości 
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Instalacji Komunalnej wybranej 
przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wskazanej w Formularzu 
ofertowym.  
 
 
 

Zastawienie odpadów odebranych z terenu Gminy Baranów:  01.07.2018  -  30.06.2019 r. 
 
 

 
 

 



5 

 

 
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru (bezpośrednio z terenu przyległego do nieruchomości) 
odpadów komunalnych gromadzonych  na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o 
pojemności 0,12 m3 i o większej pojemności (przeznaczonych na gromadzenie odpadów zmieszanych 
i selektywnych) oraz w workach 120 l z folii LDPE przeznaczonych na gromadzenie odpadów w 
sposób selektywny. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia raz w miesiącu w dniu odbierania odpadów, właścicieli 
nieruchomości od których, odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w 
worki 120 l z folii LDPE (6 sztuk – bez względu na rodzaj odebranych odpadów gromadzonych w 
sposób selektywny) przeznaczone na gromadzenie poszczególnych frakcji odpadów:  

- odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury – worki koloru 
niebieskiego, oznaczone napisem: PAPIER;  

- odpady ze szkła – białego (bezbarwnego), w tym opakowania ze szkła białego /bezbarwnego/  
- worki koloru białego, oznaczone napisem: SZKŁO BEZBARWNE,  

- odpady ze szkła – kolorowego, w tym opakowania ze szkła kolorowego  - worki koloru 
zielonego, oznaczone napisem: SZKŁO KOLOROWE,  

- odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym 
odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe – worki koloru 
żółtego, oznaczone napisem: METALE I TWORZYWA SZTUCZNE  

- odpady ulegające biodegradacji – worki koloru brązowego, oznaczone napisem BIO;  

- odpady stanowiące popiół paleniskowy z pieców CO – worki koloru czerwonego, oznaczone 
napisem: POPIÓŁ  

Uwaga: worki przeznaczone na odbiór popiołu muszą posiadać odpowiednią wytrzymałość, 
zapobiegającą ich rozerwaniu.  
Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć właścicieli nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki 
popiołów paleniskowych z pieców Co z częstotliwością:  
miejscowość Baranów – w każdym miesiącu  

 
L.P. 

 
Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

 
Jed. M 

 
Ilość odpadów 

1 20 03 01 
Zmieszane odpady komunalne 

 

[ Mg ] 385,480  

2 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury [ Mg ] 12,060 
3 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych [ Mg ]  3,390 
4 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe [ Mg ] 49,980  
5  15 01 07 Opakowania ze szkła [ Mg ]  47,600  
6 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji ( z 

cmentarza) 
[ Mg ]  

 32,280 

7 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe [ Mg ]  2,320  
8 Ex 20 01 99 Popioły paleniskowe z gospodarstw domowych [ Mg ] 15,060 
9 ex 20 01 08 bioodpady (ulegające biodegradacji odpady 

kuchenne wraz z odpadami z ogrodów i parków) 
[ Mg ] 

11,060  

   10 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki 

[ Mg ] 
1,360 

   11 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 

01 35 

[ Mg ] 
0,400 

12 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu,  gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów  ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 
17 01 06 

[ Mg ] 
2600,000 

(odpad został w całości wykorzystany na 
potrzeby Gminy)  

13 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i 
demontażu 

[ Mg] 
0,500 

14 16 01 03 Zużyte opony  [ Mg ] 3,180 
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pozostałe miejscowości gminy – co dwa miesiące tj.: styczeń, marzec, maj i lipiec 2020 roku.  
Worki muszą być oznaczone informacją zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu oraz  adres e-
mail Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych 
w harmonogramie odbierania odpadów komunalnych (stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ) 
terminach niezależnie od warunków atmosferycznych, pojazdami  przystosowanymi do odbioru 
poszczególnych frakcji odpadów oraz w sposób wykluczający mieszanie odpadów segregowanych z 
zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi odbywać się w dni robocze w godzinach od 7.00 do 
19.00. 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego nieodpłatnie wyposaży wskazane nieruchomości w pojemniki 
o pojemności większej niż 0,12 m³,  przeznaczone na gromadzenie odpadów zmieszanych  – 
orientacyjna liczba pojemników – 20 szt.  
Wykonawca zobowiązany jest również do odbioru i zagospodarowania powstających w 
gospodarstwach domowych odpadów obejmujących zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, 
chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin, rozpuszczalniki ), lampy 
fluoroscencyjne, oleje, tłuszcze, tusze, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, metale, 
opony, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz przeterminowane 
lekarstwa i opakowania wielomateriałowe oraz  papier, szkło, metale,  tworzywa  sztuczne  i odpady 
ulegające biodegradacji,   ze   szczególnym uwzględnieniem bioodpadów a także popiół paleniskowy 
z pieców CO z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych usytuowanego w Baranowie 
przy ul. Cmentarnej. Wykonawca zobowiązany jest   do odbioru w terminie  dwóch dni roboczych, po 
uprzednim telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej zgłoszeniu przez Zamawiającego 
potrzeby odebrania odpadów.  
Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie 
odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności zapobiegania wysypywaniu się odpadów z 
pojemników i worków podczas dokonywania odbioru oraz każdorazowego uprzątnięcia terenu wokół 
odbieranych pojemników z odpadami komunalnymi, jeżeli zanieczyszczenie terenu powstało w 
wyniku działania Wykonawcy. 
Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemnika wynikłe z winy 
Wykonawcy, jego naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy.  
Wykonawca winien zapewnić kontakt telefoniczny co najmniej w godzinach 7.00 – 19.00 celem 
nadzorowania przez Zamawiającego odbierania odpadów. 
W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji Wykonawca przyjmuje te odpady komunalne jako  
odpady zmieszane. Przed zakwalifikowaniem odpadów selektywnych do zmieszanych w wypadku 
niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, Wykonawca sporządzi na tą okoliczność dokumentację np. oświadczenie, 
dokumentację fotograficzną i przekaże ją Zamawiającemu,  
Wykonawca zobowiązany jest  przez cały okres obowiązywania umowy dysponować pojazdami w 
niezbędnej ilości do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, przystosowanymi do odbioru 
poszczególnych typów odpadów, w sposób wykluczający mieszania się odpadów, w szczególności 
winien dysponować pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów 
komunalnych, odpadów zebranych selektywnie oraz pozostałych odpadów określonych w opisie 
przedmiotu zamówienia.  
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości 
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Instalacji Komunalnej wybranej 
przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wskazanej w Formularzu 
ofertowym.  
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Przekazanie odpadów należy udokumentować Zamawiającemu w okresach miesięcznych Kartę 
przekazania odpadów  należy przedłożyć zamawiającemu do 10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym były przekazywane odpady komunalne w formie kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem.  
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 
zgodnie z hierarchią sposobów  postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy  z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.). Przekazanie odpadów należy 
udokumentować Zamawiającemu w okresach miesięcznych. Kartę przekazania odpadów  należy 
przedłożyć zamawiającemu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym były 
przekazywane odpady komunalne w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.   
Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu raz w miesiącu, w terminie  do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy raport -  raportu z monitoringu bazującego na 
systemie pozycjonowania satelitarnego,  który należy zamontować w każdym pojeździe, 
dokumentujący przebieg pracy pojazdu.  
Wykonawca zapewni Zamawiającemu nieprzerwany dostęp (w jego siedzibie, w dowolnym czasie) do 
danych systemu satelitarnego pozycjonowania pojazdów GPS poprzez sieć internetową (aktualizacja 
danych: w trakcie prowadzenia odbierania odpadów nie rzadziej niż co minutę, w pozostałym okresie 
nie rzadziej niż raz na dobę), oraz przeszkoli w siedzibie zamawiającego wyznaczonych pracowników 
Urzędu Gminy Baranów z obsługi systemu.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przekazanych odpadów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz  przedkładania ich Zamawiającemu,   
Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający 
osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania  do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) i 
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.  
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi 
odpadami zgodnie  z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to ewentualnego 
przeładunku odpadów, ich transportu, spraw formalno -  prawnych związanych   z odbieraniem i 
dostarczeniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.   
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania  sprawozdań  i przekazywania ich Zamawiającemu , 
zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wykonywanie  innych 
obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń w zakresie 
gospodarowania odpadami.  
Wykonawca zobowiązany do utrzymywania odpowiedniego standardu sanitarnego wykonywanych 
usług oraz ochrony środowiska określonymi w odrębnych przepisach wydanych na podstawie ustawy 

z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2010, z późn. zm.). 
Wykonawca zobowiązany jest do spełniania wymagań stawianych przedsiębiorcom odbierającym 
odpady komunalne określonych na podstawie art. ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz. U.  z 2013 r. poz. 122).  



8 

 

Pojazdy Wykonawcy wykorzystywane wyłącznie do zbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych muszą być wyposażone w urządzenia umożliwiające rejestrowanie obrazu wideo trasy 
przejazdu:  

• Wideorejestrator powinien mieć na tyle szerokie pole widzenia, aby swoim zasięgiem 
obejmował zasyp pojazdu, a także drogę oraz pobocze (chodniki) po obu stronach drogi – tak, aby 
umożliwiał lokalizację pojemnika np. w okolicy wjazdu na posesję lub wyodrębnionego miejsca w 
ogrodzeniu,  

• Wideorejestrator powinien być zamontowany tak, aby wibracje pojazdu nie mogły wpływać 
na trwałość wideorejestratora i jakość nagrywanego obrazu,  

• Wideorejestrator powinien umożliwiać zapis danych w postaci cyfrowej w jakości 
umożliwiającej prawidłowych ich odczyt.; apis co najmniej 10 godzin pracy; nagrany materiał ma 
mieć naniesiony znacznik czasu i daty na nagraniu,  

• Materiał powinien być zapisywany na karcie pamięci SDHC lub/i micro SDHC (system 
powinien obsługiwać karty pamięci o pojemności co najmniej 32 GB) lub mógł być udostępniony na 
pamięci FLASH o pojemności co najmniej 32 GB.  

• System musi umożliwiać uzyskanie nagrania trasy przejazdu i ich fragmentów w plikach 
wideo AVI, MPEG lub MP4, w rozdzielczości obrazu nie mniejszej niż HDTV 720p (1280x720 
pikseli) .  
Zapis powinien być prowadzony od momentu wyjazdu z bazy Wykonawcy aż do momentu 
rozładunku i wyjazdu z Instalacji Komunalnej.  
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania nagrań w ciągu 7 dni w przypadku gdy złożona została 
reklamacja lub skarga dotycząca realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub ujawniony został 
przypadek oddawania odpadów komunalnych niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Baranów. Posiadane nagranie będzie niezbędne do wyjaśnienia sytuacji 
spornych dotyczących dokonanego bądź niedokonanego odbioru odpadów.  
Warunki i forma płatności za przedmiot zamówienia: przelew na podstawie wystawionej faktury VAT 
obejmującej łączną masę zmieszanych odpadów odebranych w ciągu każdego miesiąca 
kalendarzowego, płatny w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury z załączonymi kartami 
przekazania odpadów do miejsca ich odzysku, recyklingu lub unieszkodliwienia  a także zapisem 
video całości usług zrealizowanych w kwartale, którego dotyczy płatność.  
  
UWAGA!  
Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za odbiór odpadów innych niż zmieszane.  
  
Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z 
warunkami dojazdu do poszczególnych miejscowości Gminy Baranów.  
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o okolicznościach 
uniemożliwiających prawidłową realizację usługi.  
  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji umowy na 
zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.  
 
Zamawiający   przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy 
Prawo zamówień publicznych - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Baranów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie od dnia 1 
stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. 
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4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
Termin realizacji umowy: 1 stycznia 2020 r. – 31 sierpnia 2020 r. 
 

5.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   
 
5.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału 
w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp, dotyczące w szczególności:  
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów. 
Określenie warunków:  
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada: 
- aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Baranów zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2019 
r. poz. 2010, z późn. zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; 
-  zezwolenie na transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia zgodnie ustawą z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) lub wpis do rejestru, o 
którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie objętym 
przedmiotem zamówienia; 
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  
Określenie warunków:  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  
3) Zdolności technicznej lub zawodowej; 
 Określenie warunków:  
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie – należycie wykonał lub wykonuje przynajmniej jedną usługę odbierania odpadów 
komunalnych o łącznej masie min. 300 Mg w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zamawiający dopuszcza 
wskazanie masy odpadów w m3 – w takim przypadku zostanie ona przeliczona zgodnie ze 
wskaźnikiem 1m3 = 0,125 Mg 
5.2.  Postanowienia dotyczące podmiotów udostępniających zasoby.  
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej  lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go  z nim stosunków prawnych.  
2) Wykonawca, w sytuacji, gdy 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,  w którym zostanie określony:   
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego,  
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  lub doświadczenia, zrealizuje  
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  
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4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają  na wykazanie 
przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 ustawy 
Pzp.  
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, nie potwierdzają spełnienia  przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego:  
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,  o których mowa w pkt 5.2. ppkt 
1) SIWZ.  
5.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są  
oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie. 
 

6.  PODSTAWY WYKLUCZENIA  
 
6.1. O udzielenie niniejszego zamówienia będą mogli się ubiegać Wykonawcy, którzy nie 
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.   
6.2. Zamawiający przewiduje również wykluczenie z postępowania Wykonawcy na podstawie:   
1) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym 
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, ze zm.) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który  po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia  28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 
498);  
2) art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego 
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.  
6.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje, jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 ust. 7 
ustawy Pzp.  
6.4. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.  
6.5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 
lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne  za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego  oraz współpracę z 
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, 
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom  lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu.  
6.6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie  art. 24 
ust. 8 ustawy Pzp.  
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6.7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.  
6.8. W niniejszym postępowaniu Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, dokona 
najpierw oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona,  jako 
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli 
Wykonawca ten będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy Wykonawca,  który złożył ofertę najwyżej 
ocenianą spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu  oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.  
6.9. Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie 
wykluczeniu zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia  i dokumenty, 
którymi Wykonawca powinien wykazać spełnianie tych warunków oraz niepodleganie wykluczeniu 
(na zasadzie warunku granicznego – spełnia / nie spełnia).  
6.10. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane  w innych 
walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy te waluty na PLN, przyjmując jako kurs przeliczeniowy 
waluty średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu ukazania się 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie 
przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Średnie kursy walut dostępne są pod 
następującym adresem: http://www.nbp.pl.  
6.11. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wykażą 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykażą braku podstaw do wykluczenia.  
6.12. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć 
Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.  
6.13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  
1) każdy z warunków określonych w pkt. 5.1 SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych 
Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie,  
2) warunki określone w pkt. 6.1 i 6.2 SIWZ powinien spełniać każdy z Wykonawców 
samodzielnie.  
6.14.  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  
1) jest niezgodna z ustawą,  
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 
art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,  
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji,  
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,  
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia,  
6) zawiera błędy w obliczaniu ceny lub kosztu,  
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się  na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,  
8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie 
terminu związania ofertą,  
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 
Zamawiający żądał wniesienia wadium,  
10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 
państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, 
urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa  w art. 5b ust. 7 pkt 1 
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1401 i 1560), a 
tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować  w inny sposób,   
11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  
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6.15. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni 
niezwłocznie. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

7.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW WYKLUCZENIA  

 
7.1. Oświadczenia składane przez Wykonawcę razem z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, że 
nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:  
1)   aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 
ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (w formie oryginału) według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 
2)   aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 
ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ;  
3) Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert w/w oświadczenia  w 
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.  
4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 
zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1 ppkt 1 i ppkt 2 SIWZ.   
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia 
wymienione w niniejszym punkcie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  o 
zamówienie.  Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.  
7.2. Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie 
Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu:  
1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
należy złożyć:   
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do 
wykluczenia. 
2) W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa  w art. 22 ust.1 b 
ustawy Pzp, które zostały określone przez Zamawiającego w pkt. 5.1 SIWZ należy złożyć:  
- aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Baranów zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 
r. poz. 2010, z późn. zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 
-  zezwolenie na transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia zgodnie ustawą z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) lub wpis do rejestru, o 
którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z 
późn. zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 
- Wykaz usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane według wzoru stanowiącego 
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Załącznik nr 5 do SIWZ (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) 
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy(w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem), w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
3) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 7.2 ppkt 1 SIWZ.  
7.3. Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę w postępowaniu w terminie 3 dni od 
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy Pzp, dotyczącej: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz 
adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. W celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp należy złożyć:   
- 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 (według załącznika 
nr 4 do SIWZ - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę ).  
7.4.  Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 7.2. i 7.3. SIWZ nie są dołączane do oferty.  
7.5. Zamawiający 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 ustawy Pzp.  
7.6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, ze zm.).  
7.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w rozdz. 7 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  
7.8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  w 
niniejszym rozdziale, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń 
lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy 
Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  
7.9. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty 
budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych  lub ciągłych 
są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.   
7.10.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  
1) Oświadczenia określone w pkt. 7.1 SIWZ oraz dokumenty wymagane w pkt. 7.2 ppkt. 1 i 7.3 
SIWZ winny być złożone przez każdego Wykonawcę.  
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2) Dokumenty wymagane w pkt. 7.2 ppkt. 2 SIWZ winny być złożone wspólnie  przez 
Wykonawców.  
7.11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2 ppkt 1 SIWZ 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.  
7.12. Dokument, o których mowa w pkt. 7.11 SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   
7.13. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 
pkt. 7.11 SIWZ, 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. Zapisy dotyczące terminów 
wystawienia stosuje się odpowiednio.  
7.14. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców 
(konsorcja / spółki cywilne):  
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
2) W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a 
pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami 
ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, 
winno być dołączone do oferty.  
3) W przypadku wyłonienia w postępowaniu, jako najkorzystniejszej oferty składanej wspólnie 
przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający może przed podpisaniem umowy  w sprawie 
zamówienia publicznego, w wyznaczonym terminie zażądać złożenia umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki została zawarta, 
nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.  
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy.  
7.15.  Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.  
1) Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126, ze zm.) składane są w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.   
2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,  na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów  lub oświadczeń, 
które każdego z nich dotyczą.   
3) Oświadczenia o których mowa w pkt 7.1. SIWZ składane są w formie pisemnej w oryginale, 
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania w/w podmiotów.  
4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu  lub 
kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.  
5) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem  na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę.  
6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,  o 
których mowa w SIWZ.   
7) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, 
wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.  
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8) Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać 
imię i nazwisko podpisującego, a jeśli znak ten jest nieczytelny, lub nie zawiera pełnego imienia i 
nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i 
nazwiska podpisującego.  
9) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on 
zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.  
10) Zaleca się wykorzystanie przez Wykonawców załączonych wzorów dokumentów – 
załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą 
zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie 
dopuszcza się składania alternatywnych co do treści dokumentów.  
7.16.  Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.  
1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne  z wyjątkiem 
informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.  
2) Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
3) Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie Wykonawca wydziela lub oznacza w 
wybrany przez siebie sposób.  
4) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, które w 
tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek.  
Dokumenty  złożone  w  prowadzonym  postępowaniu  są  jawne  z wyjątkiem 
niepodlegających ujawnieniu oraz z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.  
5) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych 
aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  
6) Zgodnie z art.  11 ust.  4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (Dz.U. z 2019 r., poz. 
1010) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności.  
7) Następstwem stwierdzenia nieuprawnionego zastrzeżenia poufności części oferty przez 
Wykonawcę jest wyłączenie zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji,  o czym Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę pisemnie.   
 

8.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z  
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ   
I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH   
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

 
8.1.  Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych informacji:  
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, ze zm.), osobiście, za 
pośrednictwem posłańca lub faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019, poz. 
123, ze zm.)  
2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej każda ze 
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  
3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa 
się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany numer faksu lub adres e-mail podany 
przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym 
pismem.  
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4) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do 
Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres 
Zamawiającego podany w pkt. 1.2 niniejszej specyfikacji.  
5) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do 
Zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na numer faksu  
Zamawiającego podany w pkt. 1.2 niniejszej specyfikacji.  
6) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do 
Zamawiającego przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej należy kierować na 
adres e-mail Zamawiającego podany w pkt. 1.2 niniejszej specyfikacji.  
7) W celu skrócenia czasu przygotowania odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści SIWZ 
Zamawiający prosi, aby Wykonawcy przesyłali również treść pytań w wersji elektronicznej 
edytowalnej na adres poczty elektronicznej: gmina@gminabaranow.pl.   
8) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania.  
9) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.  
8.2.  Wyjaśnienie treści SIWZ:  
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  
2) Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielane będą z 
zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Pzp.  
3) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na 
bieg terminu składania wniosku.  
4) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania.  
5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez wskazania źródła zapytania oraz zamieści je na 
stronie internetowej Zamawiającego w części przewidzianej dla przetargów.  
8.3.  Modyfikacja treści specyfikacji:  
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia zamieszczone zostaną na 
stronie internetowej Zamawiającego.  
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu 
składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z 
modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych 
terminów będą podlegały nowemu terminowi.  
4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, 
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania 
ofert na czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki 
określone w art. 12a ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.  
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5) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie 
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający zamieści informację 
o zmianach na stronie internetowej.  
8.4.  Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:  
1) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w 
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 
udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  
2) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  
3) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.  
4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  
5) Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 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) Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się 
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp podlega odrzuceniu.  
7) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą 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 lub kosztu, w szczególności w zakresie:  
a) 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 albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia  10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U.  z 2017 r., poz. 847, ze zm.),  
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,  
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,  
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,  
e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.  
8) W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa, o co najmniej 30% od:  
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 
8.4. ppkt 7 SIWZ, chyba że rozbieżność wynika  z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 
wyjaśnienia;  
b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej 
zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w 
pkt. 8.4. ppkt ) SIWZ.  
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9) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na 
Wykonawcy.  
10) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub 
koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  
8.5.  Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami  
są: 1) Stanisław Włodarczyk - Sekretarz Gminy Baranów. 
 

9.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
10.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
 
10.1.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
10.2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.  
10.3.      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. 
 
 
11.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
11.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:  
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1  do 
SIWZ.  
2) Stosowne pełnomocnictwa – w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 
bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru.  
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.   
4) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik 
nr 2 do SIWZ.  
5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o 
zamówienie publiczne – załącznik nr 3 do SIWZ.  
6) „Zobowiązanie innych podmiotów” według załącznika nr 8 do SIWZ w przypadku, gdy 
wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp.    
11.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym.  
11.3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.  
11.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
11.5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę.  
11.6. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób trwały, 
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.  
11.7. Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym 
postępowaniu znajduje się w punkcie 7. „Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia” niniejszej SIWZ.  
11.8. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzoną własnoręcznym 
podpisem.  
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11.9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winny być zaadresowane do Zamawiającego 
na adres podany w punkcie 1.2 niniejszej specyfikacji oraz opatrzone nazwą, dokładnym adresem 
Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:   
  

OFERTA NA PRZETARG: 
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baranów od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r. 

„Nie otwierać przed dniem ……..……. godz. ……………” 
  
11.10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.  
 
12.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
 
12.1.  Oferty należy składać na adres lub w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Baranów, ul. 
Rynek 14, 24-105 Baranów, w sekretariacie (I piętro) do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz.12:00.  
12.2.  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie 
zwrócone Wykonawcom bez otwierania.  
12.3.  Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.  
12.4.  Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, sala 
konferencyjna (I piętro), dnia 16 grudnia 2019 r. o godz. 12:15.  
12.5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
12.6.  Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.  
12.7.  Podczas otwarcia ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa oraz adres 
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.  
12.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące:  
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 
 

13.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  
 
13.1. CENĘ ZA ODBIÓR 1 MG oraz 270 MG ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH  
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PODAĆ W WYPEŁNIONYM FORMULARZU 
OFERTOWYM, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ. 
13.2.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. Cena 
oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) do dwóch 
miejsc po przecinku.   
13.3.Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 
13.4.Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu 
zamówienia.   
13.5.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert.  
13.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 
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oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 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.  
W przypadku, o którym mowa powyżej 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.  
13.7. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.  
 

14.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH  
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY  

 
14.1.  Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego 
rozpatrywania, jeżeli:  

1) oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,  
2) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki 
formalne określone niniejszą specyfikacją,  
3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,  
4) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,  

14.2.  Kryteria oceny ofert.  
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednią wagę 
punktową:  
  

Lp.  Nazwa kryterium  Waga  

1.  Cena (C)  60 %  

2.  Termin płatności faktury (F) 40 %  

  
1) Zasady oceny ofert wg kryterium Cena  

  
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 
𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑎𝑐𝑗𝑎 =  𝑥 60 𝑝𝑘𝑡  
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 
  

2) Zasady oceny ofert wg kryterium Termin płatności faktury 
OCENIE PODLEGAĆ BĘDZIE TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY ZA WYKONANĄ USŁUGĘ W 
DANYM OKRESIE ROZLICZENIOWYM (MIESIĄC). 
Zamawiający przyzna punkty na podstawie formularza ofertowego. 
Maksymalna liczba punktów – 40 pkt. 
40 pkt – termin płatności 40 dni; 
20 pkt – termin płatności 30 dni; 
0 pkt – termin płatności 20 dni. 
 
 
14.3.  Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.  
Kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru. Każda z ofert 
otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:  
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LP = C + F 
gdzie:  
LP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie  
C - liczba punktów przyznanych za kryterium „Cena”  
F - liczba punktów przyznanych za kryterium „Termin płatności faktury”  
 
14.4.  Wynik. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.  
14.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o 
takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  
 

15.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY   
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 
15.1.  Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba  
że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,  
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć,  
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
15.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:  
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert,  
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,   
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
15.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający  na 
wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi  o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 
zamówienia.  
15.4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  
15.5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z 
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.  
15.6. 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,  
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3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  
4) unieważnieniu postępowania  
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
15.7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt. 
15.6. ppkt. 2) SIWZ, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 
Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.  
15.8.  Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 15.6 ppkt. 1 i 4 SIWZ, na stronie 
internetowej.  
15.9. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. Zamawiający zawrze umowę w sprawie 
zamówienia publicznego, w terminie zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.  
15.10. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą. 
 

16.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  
WYKONANIA UMOWY  

 
16.1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć 
będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Od 
Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, 
przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 2 % 
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy obejmującej odebranie w 
okresie realizacji zamówienia szacunkowej ilości zmieszanych odpadów komunalnych w ilości 270 
Mg. 
16.2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących 
formach:  
1) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego w NBS w Puławach o/Baranów nr 30 8736 0006 
2004 0081 6975 0003  z adnotacją „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2020 
r.”.  
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 
tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,  
3) w gwarancjach bankowych,  
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,  
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 310, ze zm.).  
16.3. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.  
16.4. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 
 

17.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ  
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY  

 
17.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 
wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych  w ofercie.  
17.2.  Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.  
17.3. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określone w § 13 Wzoru umowy – 
Załącznik nr 9 do SIWZ. 
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18.  KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z  
POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:   
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Baranów,  24-105 Baranów, 
ul. Rynek 14, tel. 81 883 40 27, faks 81 883  40 41, adres e-mail: gmina@gminabaranow.pl,  
2) Wójt Gminy Baranów wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować poprzez email: inspektor@cbi24.pl,  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego,  
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,   
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,  
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp,  
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 8) posiada Pani/Pan:  
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  
c) 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, 
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego.  
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,  
9) nie przysługuje Pani/Panu:  
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  
c) 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.   
 

19.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ  
 
19.1. 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 Pzp.  
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19.2. 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 Pzp.  
19.3. 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.  
19.4.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
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.  
19.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania.  
19.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  
19.7. 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.  
19.8. Wykonawca 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 ustawy Pzp.  
19.9.  Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.  
19.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  
19.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  
19.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 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 2018 r. poz. 2188 ze zm.), jest 
równoznaczne z jej wniesieniem.   
19.13. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198 ustawy Pzp. 
 

20.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
20.1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili 
ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących 
załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.  
20.2.  Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:  
1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,   
2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,  
3) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 
dokumenty,  
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4) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz  w czasie godzin 
jego urzędowania,  
5) Zamawiający  umożliwi  kopiowanie  dokumentów  odpłatnie,  cena  za 1 
 stronę  0,30 zł.  
20.3. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, 
faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie 
dokumentów będzie znacząco utrudnione, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże 
sposób, w jaki mogą być one udostępnione.  
20.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp 
oraz Kodeks cywilny.  
20.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
20.6.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 
20.7.     Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
20.8.     Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 

21.  ZAŁĄCZNIKI  
 
1) Formularz ofertowy Wykonawcy.  
2) Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.  
3) Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.  
4) Wzór informacji o powiązaniach kapitałowych.  
5) Wykaz usług  
6)         Szacunkowa liczba nieruchomości 
7)         Harmonogram odbioru odpadów 
8)         Formularz zobowiązanie innych podmiotów 
9)         Wzór umowy 
 
 

Zatwierdzam Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia 
Mirosław Roman Grzelak 

Wójt Gminy Baranów 
 

 5 grudnia 2019 r.  …………………………….. 
(data i podpis) 

 


