
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

GMINA BARANÓW 

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1129, ze zm.) – dalej ustawa 
Pzp, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp, 
pn.:  
 

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

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”  
numer postępowania: SG.271.11.2021 

 
 
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu dostępnego pod adresem internetowym: 
miniportal.uzp.gov.pl  
 

 
 
 
 

Baranów, listopad 2021 r. 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
GMINA BARANÓW 
UL. RYNEK 14 
24-105 BARANÓW 
ePUAP: /4694atgxqv/skrytka 
tel.: 81 883 40 27 
Adres e-mail: gmina@gminabaranow.pl  
 
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:  http://bip.gminabaranow.pl/ogloszenia-
i-przetargi/przetargi/przetargi-z-2021-roku 
Godziny pracy:  
PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 16.00 
WTOREK - PIĄTEK: 7.00 - 15.00 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. 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”, 
Zamawiający informuje, że:  
1) Administratorem danych osobowych jest:  

GMINA BARANÓW 
UL. RYNEK 14 
24-105 BARANÓW 
Tel.: 81 883 40 27 

2) Inspektor ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Barnów, adres e-mail: 
inspektor@cbi24.pl 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z 
 postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym 
bez przeprowadzenia negocjacji. 

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. ustawy Pzp.  

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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 danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych (w  
szczególności osób fizycznych skierowanych do realizacji zamówienia, podwykonawcy oraz 
podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, osób fizycznych prowadzących jednoosobową 
działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego będącego 
osobą fizyczną, np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie, członka organu 
zarządzającego oraz podmiotu będącego osobą fizyczną), 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 danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8) osoby fizyczne posiadają: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących. 
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b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. 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. 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, w przypadku 
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9) nie przysługuje:  
a) 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. 
b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

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

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o 
jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy Pzp oraz niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana 
dalej „SWZ”.  

2. Rodzaj zamówienia - usługi. 
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  
4. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa 

w art. 3 ustawy Pzp.   
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  
9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa 

w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia  jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia 

odpadów komunalnych z terenu gminy Baranów, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych 
oraz PSZOK, 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 
2021 r. poz. 888, ze zm.) oraz aktami wykonawczymi, przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, ze zm.),  przepisami Wojewódzkiego  Planu Gospodarki 
Odpadami,  przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na obszarze Gminy Baranów  
wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Baranów Nr XXX/177/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. oraz 
przepisami uchwały Nr XXX/178/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 25 listopada  2021 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  

2. Okres zamówienia - 12 miesięcy od zawarcia umowy (1.01.2022 – 31.12.2022 r.). 
3. Wykonawca zorganizuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Baranów z sołectw: Baranów, Czołna, Dębczyna, 



 

4 
SG.271.11.2021 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baranów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - SWZ 
 

Gródek, Huta, Karczunek, Klin, Kozioł, Łukawka, Łukawica, Łysa Góra, Motoga, Niwa, 
Nowomichowska, Pogonów, Składów, Śniadówka, Wola Czołnowska oraz Zagóźdź. 

4. 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.:  
1) papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury; 
2) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych i 

wielomateriałowe; 
3) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 
4) bioodpady (tylko od właścicieli nieruchomości nie korzystających z kompostownika na 

podstawie wykazu przekazanego przez Zamawiającego); 
5) popiół. 

Wymagana częstotliwość  odbioru:  
1) papier i tektura – jeden raz na dwa miesiące, 
2) szkło – jeden raz na dwa miesiące, 
3) metale i tworzywa sztuczne - jeden raz w miesiącu, 
4) bioodpady – jeden raz w miesiącu, 
5) popiół – jeden raz w miesiącu w okresie pod października do maja, 
6) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – jeden raz w miesiącu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować w miesiącu kwietniu i w miesiącu październiku 2022 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.   

6. Szacunkowa maksymalna ilość odpadów komunalnych, jaką Zamawiający przewiduje do odebrania 
od właścicieli nieruchomości oraz z PSZOK  w okresie zamówienia wynosi:  
1) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne – 356,0 Mg;  
2) selektywnie gromadzone odpady komunalne:  
 papier i tektura - 14,0 Mg; 
 metale i tworzywa sztuczne - 70,0 Mg; 
 szkło - 50,0 Mg; 
 odpady ulegające biodegradacji – 100,0 Mg; 
 popiół paleniskowy - 77,0 Mg; 
 zużyte opony - 22,0 Mg; 
 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - 11,0 Mg; 
 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu - 19,0Mg; 
 odpady wielkogabarytowe - 62,0 Mg; 
 opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone - 

1,0 Mg; 
 odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (tj. chemikalia, baterie, 

akumulatory  i inne) - 0,3 Mg, 
 przeterminowane leki - 0,1 Mg, 
 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach 

domowych - 0,1 Mg, 
 odzież i tekstylia - 0,2 Mg. 

Szacowana łączna ilość odpadów komunalnych do odebrania w okresie realizacji zamówienia 
wynosi 782,7 Mg. 

7. 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 oraz w workach 120 l z folii LDPE 
przeznaczonych na gromadzenie odpadów. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia w dniu odbierania odpadów, właścicieli 
nieruchomości, od których odbierane są odpady komunalne w worki 120 l z folii LDPE w ilości jeden 
worek każdego rodzaju na każde 2 osoby zamieszkujące nieruchomość:  
 odpady z papieru i tektury, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury – worki koloru 

białego przezroczystego, oznaczone napisem: PAPIER;  
 odpady ze szkła, w tym opakowania ze szkła - worki koloru niebieskiego przezroczystego, 

oznaczone napisem: SZKŁO,  
 odpady z metali i tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z metali i tworzyw 

sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe – worki koloru żółtego przezroczystego, 
oznaczone napisem: METALE I TWORZYWA SZTUCZNE  

 bioodpady – worki koloru brązowego przezroczystego, oznaczone napisem BIO;  
 odpady stanowiące popiół paleniskowy z pieców CO – worki koloru czarnego wielokrotnego 

użytku z napisem: POPIÓŁ, 
 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - worek czarny. 

Uwaga: worki przeznaczone na odbiór odpadów komunalnych muszą posiadać odpowiednią 
wytrzymałość, zapobiegającą ich rozerwaniu.  

9. Worki muszą być oznaczone informacją zawierająca nazwę, adres, numer telefonu oraz  adres e-mail 
Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości  
w terminach ustalonych w harmonogramie odbierania odpadów komunalnych, niezależnie od 
warunków atmosferycznych, pojazdami  przystosowanymi do odbioru poszczególnych frakcji 
odpadów oraz w sposób wykluczający mieszanie odpadów segregowanych z zastrzeżeniem, że 
odbiór ww. odpadów musi odbywać się w dni robocze w godzinach od 7.00 do 19.00.   
Wykonawca opracuje, uzgodni i przedstawi Zamawiającemu harmonogram odbierania odpadów 
komunalnych w okresie obowiązywania zamówienia, najpóźniej  w dniu podpisania umowy,  z 
zastrzeżeniem, że odbiór z poszczególnych miejscowości odbywać się będzie w takich samych 
dniach miesiąca. 

11. 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 i  tworzywa  sztuczne  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.  

12. 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. 

13. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemnika wynikłe z winy 
Wykonawcy, jego naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy.  

14. Wykonawca winien zapewnić kontakt telefoniczny co najmniej w godzinach 7.00 – 19.00 celem 
nadzorowania przez Zamawiającego odbierania odpadów. 

15. 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,  

16. Wykonawca zobowiązany jest  przez cały okres obowiązywania umowy dysponować pojazdami w 
niezbędnej ilości do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, przystosowanymi do odbioru 
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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.  

17. 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.  
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.  

18. 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 2021 r. poz. 779, ze 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.   

19. 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.  

20. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przekazanych odpadów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz  przedkładania ich Zamawiającemu,   

21. 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 2021 r. poz. 888, ze zm.) i rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy.  

22.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.   

23.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.  

24. 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 2021 r. 
poz. 888, ze zm.). 

25. Wykonawca zobowiązany jest do spełniania wymagań stawianych przedsiębiorcom odbierającym 
odpady komunalne określonych na podstawie art. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra 
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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).  

26. Pojazdy Wykonawcy wykorzystywane do zbierania 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.; zapis 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.  

27. Warunki i forma płatności za przedmiot zamówienia: przelew na podstawie wystawionej faktury 
VAT obejmującej łączną masę odpadów odebranych w ciągu każdego miesiąca kalendarzowego, 
według specyfikacji określonej w pkcie 6, płatny w terminie określonym w umowie na podstawie 
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.  

 28. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z 
warunkami dojazdu do poszczególnych miejscowości Gminy Baranów.  

29.Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o okolicznościach 
uniemożliwiających prawidłową realizację usługi.  

30. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji umowy na 
zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.  

31.  Szacunkowa liczba nieruchomości oraz mieszkańców w poszczególnych sołectwach Gminy 
Baranów  – określona została w Załączniku Nr 8a do SWZ.  

32 . Zestawienie odpadów odebranych z terenu Gminy Baranów w 2020 r i w okresie 01.01.2021  -  
31.10.2021 r. stanowi załącznik nr 8b do SWZ. 

33. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z następujących względów: 
Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do implementacji 
dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, 
instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. 
Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej 
dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, a dyrektywa posługuje się pojęciem 
dużego zamówienia na gruncie zamówień podlegających dyrektywie - a więc zamówienia o 
wartości znacznie przewyższającej tzw. progi UE). Zamówienie nie zostało podzielone na części z 
następujących względów:  

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług funkcjonalnie ze sobą związanych. 
Zamówienie obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 
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Baranów. Rozdzielenie usług groziłoby niedającymi się wyeliminować problemami 
organizacyjnymi związanymi z odpowiedzialnością za poszczególne elementy usługi 
wykonywanych przez różnych Wykonawców. 

2) Reasumując, Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że 
podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami 
wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców 
realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu 
wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem 
względami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamówienia. 
Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w 
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia jest zakresem typowym, 
umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw. 
Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy, Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek 
rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę 
autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie 
podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu.  

34. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 90500000-2 Usługi związane z odpadami 
 90511000-2 Usługi wywozu odpadów 
 90513100-7 Usługi wywozu odpadów z gospodarstw domowych 
 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 
 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów 
 90512000-9 Usługi transportu odpadów. 

35. Przedmiot zamówienia należy wykonywać z udziałem osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie. 

36.  Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy Pzp, określa następujące wymagania dotyczące 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, 
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§ 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.): 

a)  rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności związane z kierowaniem 
pojazdami, 

b) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – 
Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu 
oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem 
usług (kierowanie pojazdami) są zatrudnione, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez 
Wykonawcę, jak i podwykonawców, 

c) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o 
których mowa w art. 95 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w 
okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do 
inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli;  

d)  niespełnienie wymagań, o których mowa pod lit. „a” skutkuje sankcjami w postaci kar 
umownych określonych w umowie o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 7 do 
SWZ); niezłożenie przez  wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia  przez  
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez  wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób  wykonujących czynności wskazane pod lit. 
„a”. 

37. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 
elektronicznych. 
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38. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 
ustawy Pzp. 

39. Zgodnie z art. 256 ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie 
zamówienia odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności 
powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.  

V. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 
podwykonawców. 

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

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.. 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki 
udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 
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 2021 r. poz. 888, ze zm.) w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia; 

 aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w 
opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, ze zm.); 

  zezwolenie na transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia zgodnie 
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, ze zm.) lub 
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wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 

Warunek ostanie oceniony na podstawie kopii ww. dokumentów poświadczonych za 
zgodność przez Wykonawcę 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 
a) 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 i zagospodarowania odpadów 
komunalnych o łącznej masie minimum 550 Mg, w tym minimum 300Mg odpadów 
zmieszanych 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 

b) dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania umowy, tj. co najmniej: 
  dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych, 
 dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych, 
 jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,  
 jednym pojazdem do odbioru kontenerów. 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - 
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach (wymaganych 
przez zamawiającego i podanych w SWZ) dołączonych do oferty. Nie spełnienie chociażby 
jednego z warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.  

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; 
a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

 udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 
258 Kodeksu karnego, 

 handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
 o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
 finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

 powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 
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 przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

 o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

c) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności; 

d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne;  

e) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie 
od siebie; 

f) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.: 
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.   

IX.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. 
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2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego 
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ; 

2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji; 

3) kopia aktualnego wpisu 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 2021 
r. poz. 888, ze zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, poświadczona za zgodność 
przez Wykonawcę; 

4) kopia aktualnego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w 
opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, ze zm.), poświadczona za 
zgodność przez Wykonawcę; 

5) kopia zezwolenia na transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia zgodnie ustawą 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, ze 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, poświadczona za zgodność przez Wykonawcę, 

6) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, 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 oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały 
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu usług stanowi 
załącznik nr 5 do SWZ; 

7) Wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy do realizacji zamówienia publicznego wraz z 
informacją o podstawie dysponowania tym sprzętem, sporządzony, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator  
lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie 
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem 
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zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
1) 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, o ile Wykonawca wskazał w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych 
środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność. 

9. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

10. W niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków 
dowodowych.  

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
jeśli podmioty te wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on 
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 
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7. UWAGA: Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX 
ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie 
z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale IX SWZ. 

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do 
oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o 
których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. UWAGA: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa adresata: Urząd Gminy w Baranowie - 
/4694atgxqv/skrytka ) oraz poczty elektronicznej adres e-mail: gmina@gminabaranow.pl  . 

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki 
dowodowe, pełnomocnictwa,  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby  sporządza  się  
w  postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach 
.txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 
SWZ składa  się,  pod  rygorem  nieważności, w  formie  elektronicznej  lub  w  postaci  
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.  

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Stanisław Włodarczyk 
gmina@gminabaranow.pl . 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 
następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do 
„Formularza do komunikacji”.  

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal 
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi , Instrukcji Użytkownika Systemu miniPortal-ePuap 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz Warunkach 
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) 
https://pz.gov.pl/dt/regulations .  
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6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 
150 MB.  

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 
ich przekazania na ePUAP.  

8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej 
SWZ. Podczas komunikacji przez miniPortal i ePuap należy posługiwać się ID postępowania 
wskazanym w załączniku nr 11 do SWZ oraz dostępnym na stronie postępowania w miniPortalu 
(UWAGA – podczas komunikacji nie należy podawać ID postępowania, który generuje się 
automatycznie w ogłoszeniu o zamówieniu). Dane postępowanie można wyszukać również na 
Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze 
strony głównej z zakładki Postępowania. 

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 
(za wyjątkiem składania ofert) w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: 
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We 
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 
email gmina@gminabaranow.pl  . 

11. Dokumenty elektroniczne (za wyjątkiem ofert), składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 
„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 10 adres email. 

12. Wykonawca może zwrócić  się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
13. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

14. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 12, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W  przypadku  gdy 
wniosek  o  wyjaśnienie  treści  SWZ  nie  wpłynął  w  terminie,  o  którym  mowa  w  ust. 13, 
zamawiający  nie  ma  obowiązku  udzielania  wyjaśnień  SWZ  oraz  obowiązku  przedłużenia 
terminu składania ofert. 

15. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 14, nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

XIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.  

Razem z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ; 
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy), 
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy), 
4) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdz. XI ust. 1 SWZ (jeżeli dotyczy). 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla 
danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  
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5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 
powinien być czytelny. 

8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913, ze zm.), 
Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być 
udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

9. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

10. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i 
złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 
kosztów udziału w postępowaniu. 

XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 
1. Wykonawca podaje cenę ofertową brutto (z podatkiem VAT) za realizację zamówienia w 

wypełnionym formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Podana  cena oferty 
brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczania w trakcie realizacji 
zamówienia. 

2. Cenę ofertową należy podać na podstawie kalkulacji ceny oferty zawartej w punkcie 1 formularza 
ofertowego (tabela)  uwzględniając zakres zamówienia i wszelkie koszty niezbędne do 
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 
powinna być wyliczona jako suma iloczynów ceny jednostkowej brutto i ilości poszczególnych 
frakcji odpadów (w Mg). 

3. 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.   

4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca 
musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu zamówienia.   

5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2021 r., poz. 685, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza 
do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 
rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) usługi, których świadczenie będą prowadziły do powstania 
obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 
bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 
miała zastosowanie.  

6. 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.  
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XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 7 stycznia 2022 r. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia 
przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

 

XVII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Wykonawca składa ofertę przez miniPortal z wykorzystaniem ePuap  do dnia 9 grudnia 2021 r.  
godz. 12:00. 

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

3. Wykonawca, aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć ofertę 
do postępowania musi posiadać konto na Platformie ePUAP. Aby zaszyfrować i złożyć ofertę należy 
postępować zgodnie z „Instrukcją użytkownika systemu miniPortal – ePuap” dostępną pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje .  

4. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie formularza ofertowego w formacie .pdf. 
5. Formularz ofertowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

6. Podpisaną ofertę należy zaszyfrować. 
7. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 

miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany 
jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem.  

8. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ . 

9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 
użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 grudnia 2021 r., o godzinie 12:30 . 
12. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania. 

13. Najpóźniej przed otwarciem ofert, zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

14. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o:  
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1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 
oceny ofert: 

1) Cena (C) – waga kryterium 60%; 
2) Emisja spalin (E) – waga kryterium 30%; 
3) Termin płatności należności - waga kryterium 10%. 

2. Każda oferta będzie oceniona w skali 100 pkt. 
3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

1) Cena (C) – waga 60%  

cena najniższa brutto* 
C = ------------------------------------------------   x 60 

cena oferty ocenianej brutto 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 
a)  Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto 

podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 
b)  Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w 

związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 
2) Emisja spalin (E)  – waga 30% 

Punkty w kryterium „emisja spalin” przyznawane będą za pojazdy do wywozu odpadów 
w ramach wykonywanej usługi, spełniające normę emisji spalin EURO 5 lub wyższą 
w następujący sposób: 
a) co najmniej  jeden pojazd spełniający normę emisji spalin EURO 5 lub wyższą – 10 

pkt, 
b) co najmniej  dwa pojazdy spełniające normę emisji spalin EURO 5 lub wyższą –20 

pkt, 
c) co najmniej  trzy pojazdy spełniające normę emisji spalin EURO 5 lub wyższą – 30 

pkt. 
Uwaga! Punktacji za normy emisji spalin nie sumuje się. 

3) Termin płatności należności (P) - waga 10% 
Ocenie podlegać będzie termin płatności należności za wykonaną usługę w okresie 
rozliczeniowym (miesiąc), liczony w dniach od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury, według poniższych zasad (maksymalnie 10 pktów): 
 termin płatności 30 dni - 10 pkt; 
 termin płatności 21 dni - 5 pkt; 
 termin płatności 14 dni - 0 pkt. 

4. Liczba punktów przyznana ofercie badanej jest sumą punktów otrzymanych w kryteriach „cena”  
(C), „emisja spalin” (E), i  „termin płatności należności” (P). 

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

7. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród 
nieodrzuconych ofert. 
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XIX.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 
podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu: 
1) informację o osobie/osobach (imię i nazwisko), która w imieniu Wykonawcy będzie 

podpisywała umowę; jeżeli uprawnienie do występowania w imieniu wykonawcy nie będzie 
wynikało z wpisów do odpowiednich rejestrów, również pełnomocnictwo do podpisania 
umowy – oryginał lub notarialnie poświadczona kopia, 

2) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % 
ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formie ustawowej,  
tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 
pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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 2020 r., poz. 299). 

3. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy, 
najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający 
przechowuje  
na oprocentowanym rachunku bankowym. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji 
musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego 
zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał 
przedmiotu zamówienia lub wykonał go z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie 
może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od 
przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 

XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 
w ofercie. 
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3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie Umowy, 
stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ tj.: 
1) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, 

przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę 
wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli 
wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, 

2) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, 
przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu 
zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli Wykonawca 
uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana 
albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może 
nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i 
dalszych podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, 
potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część 
zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie. 

3) W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług - zmianie ulegnie 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokości stawki 
VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o dane 
dotyczące ceny ofertowej i jednostkowej w rozbiciu na cenę netto i VAT, które wykonawca 
przedłoży zamawiającemu przed podpisaniem umowy.  

4) W razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207), jeżeli zmiana ta będzie miała 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

5) W razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

6) Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w ust. 4 i 5, jest 
pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę żądania zmiany tej wysokości,   
w terminie do 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego takie żądanie.  
W zgłoszeniu Wykonawca szczegółowo opisze i przedstawi wyliczenia wpływu zmian opisanych 
w ust. 4 i 5 na koszt wykonania zamówienia. Opis i wyliczenie powinny zostać poddane 
badaniu biegłego rewidenta, który wyda opinię w zakresie ich rzetelności i prawidłowości. 
Wykonawca do zgłoszenia załączy opinię biegłego rewidenta. W przypadku, gdy opinia 
biegłego, w sposób nie budzący zastrzeżeń, potwierdzi wartość wpływu zmian na koszt 
wykonania zamówienia, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wskazaną w opinii 
kwotę. 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody 
w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 
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wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 

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

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 
dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego 
rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 
"sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 
 

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 
Załącznik nr 1  Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 
Załącznik nr 3  Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 
Załącznik nr 3a  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu podmiotu udostepniającego zasoby 
Załącznik nr 4  Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 
Załącznik nr 5  Wykaz usług 
Załącznik nr 6    Wykaz sprzętu 
Załącznik nr 7    Projekt umowy 
Załącznik nr 8a   Wykaz z szacunkowa liczbą nieruchomości, z których będą odbierane odpady 
Załącznik nr 8b  Zestawienie odpadów odebranych w 2020 r. oraz w 2021 r. 
Załącznik nr 9   Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Załącznik nr 10  Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 
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Załącznik nr 11   Link do postępowania oraz ID postępowania 
 
 
 
Baranów, 29 listopada 2021 r. 

W ó j t 
 

Mirosław Roman Grzelak 
 


