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na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których 
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Solina.” 
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 
 

Rozdz. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.  

Nazwa Zamawiającego: Gmina  Solina 

REGON: 370440063 

NIP: 6881245181  

Miejscowość: Polańczyk 

Adres: ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk 

Strona internetowa: www.esolina.pl 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7:30 do godziny 15:30 

Tel./fax.: 13 469 21 18 lub 19/  13 469 23 21 

Adres poczty elektronicznej: urzad@esolina.pl 

 

Rozdz. 2 TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE  
Z PRZYGOTOWANIEM POSTĘPOWANIA 

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do 
tej ustawy. 

Zamawiający, ze względu na wartość zamówienia, przekazał ogłoszenie o niniejszym 
zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone 
zostało również: 

 na stronie internetowej Zamawiającego – www.esolina.pl 

 na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 
Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie poinformował 
Wykonawców o planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia oraz nie przeprowadził 
dialogu technicznego. W przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie 
uczestniczył żaden podmiot.  
 

Rozdz. 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w ramach  zadania pn.: "Odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Solina",  

Kody CPV:   

 - 90500000-2 Usługi związane z odpadami, 
 - 90511000-2 Usługi wywozu odpadów, 

 - 90512000-9 Usługi transportu odpadów,  
 - 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami, 
 - 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 
 - 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów. 

3.2. Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, od 
właścicieli domków letniskowych oraz innych     nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe, a także  nieruchomości mieszanych zwanych dalej 
„nieruchomościami”, położonych na obszarze Gminy Solina w okresie od 1 stycznia 2019 
r. do 31 grudnia 2019 r.   



 
 

Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru w sposób i z częstotliwością określoną w 
SWIZ następujących rodzajów odpadów: odpadów zbieranych w sposób nieselektywny 
(zmieszanych), odpadów ulegających biodegradacji, tworzyw sztucznych, metalu, 
odpadów wielomateriałowych, papieru w tym tektury, szkła, odpadów wielkogabarytowych, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opony, odpadów z budów i 
remontów, odpadów zielonych.  

Do zadań Wykonawcy należeć będzie także: - odbiór, transport i zagospodarowanie 
odpadów zebranych w gminnych pojemnikach 1100 l posadowionych w poszczególnych 
miejscowościach (aktualnie są to Werlas, Zawóz, Rajskie i Wołkowyja) oraz z gminnych 
pojemników typu IGLOO – przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, zakup i 
dystrybucja worków na odpady zbierane w sposób selektywny, wystawianie potwierdzeń 
ilości odebranych odpadów komunalnych z nieruchomość niezamieszkałych w przypadku 
gdy na danej nieruchomości znajduje się pojemnik większy niż 240l, z wykorzystaniem 
przygotowanych we własnym zakresie i na własny koszt druków samokopiujących, 
sporządzanie harmonogramów odbioru odpadów komunalnych oraz ich dystrybucja, 
monitorowanie prawidłowości prowadzenia zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych przez właścicieli nieruchomości, zapewnienia osiągnięcia odpowiednich 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania, prowadzenia ewidencji ilości worków do selektywnej 
zbiórki odpadów.  

Prowadzenie przez okres trwania umowy telefonicznego punktu obsługi klienta (zwany 
dalej POK), zapewniając co najmniej 1 stanowisko z obsługą telefoniczną w godzinach od 
7:30 do 15:30 w dni robocze, gdzie właściciele wszystkich rodzajów nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie Gminy Solina będą mieli możliwość zgłaszania reklamacji 
telefonicznych.  

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze 
SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa i umową. 

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w załączniku nr 2 do SIWZ 

3.4. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach wykonania przedmiotu umowy Zamawiający 
wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, z późn. zm.):  

- obsługa pojazdów przeznaczonych do odbioru i transportu odpadów (kierowcy i 
operatorzy pojazdów), 

- osoby zajmujące się załadunkiem odpadów do pojazdów przeznaczonych do realizacji 
zamówienia, sczytywaniem kodów kreskowych (elektroniczna ewidencja odpadów) i 
wystawianie potwierdzeń ilości odebranych odpadów komunalnych z nieruchomość 
niezamieszkałych w przypadku gdy na danej nieruchomości znajduje się pojemnik większy 
niż 240l na drukach samokopiujących, 

- nadzór nad realizacja zamówienia tj. sporządzanie raportów, sprawozdań, przyjmowanie 
i załatwianie reklamacji, nadzorowanie osób realizujących odbiór odpadów, 

Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, 
uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 
wymagań, jak również określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, 
których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o  pracę przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawarte 
są we wzorze umowy – stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 

3.4.1 Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących czynności w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia na podstawie umowy o pracę: 



 
 

1) w trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.4 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i  
     dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.  
     wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

2) w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 

  - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy; 

 - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ”RODO”. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 

 - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami „RODO”. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

  3.4.2 W przypadku nie przedstawienia w terminie: oświadczeń, kopii dokumentów, zaświadczeń 
ZUS, a także wyjaśnień, o których mowa w pkt 3.4.1 SIWZ Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia karę w wysokości 200 zł. W przypadku nie 
zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, 
Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu, w wysokości 1000 zł za każdy 
przypadek stwierdzenia, że czynności przy wykonywaniu przedmiotu umowy wykonuje 
osoba w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy. Karę w wysokości 1000 zł 
nalicza się odrębnie za każdy dzień i od każdej osoby wykonującej pracę w oparciu o inny 
stosunek prawny niż stosunek pracy. 

  3.4.3 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

3.5. Zamówienia częściowe.  

 - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  
3.6. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.  

Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 
134 ust. 6 pkt 3. 



 
 

3.7. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej, aukcji elektronicznej oraz 
dynamicznym systemie zakupów. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający 

wymaga lub dopuszcza ich składanie – nie dotyczy. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy. 

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

 informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej – nie dotyczy. 

 wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania 

techniczne urządzeń informatycznych – nie dotyczy. 

 informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji 

elektronicznej – nie dotyczy. 

4. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 
 

3.8. Podwykonawstwo  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.  
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są 

już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca 
zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

4. Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 3, w przypadku zamówień na 
dostawy, usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 
bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w 
realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 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. 

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje 
w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenia i 
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

9. Postanowienia, które musi zawierać umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi 
zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 
3.9. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia.  

Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które Wykonawca winien wykonać siłami 
własnymi. 

 



 
 

3.10. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia 
w walutach obcych. 

Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 

3.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
3.12. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy, (odnoszące się do 

wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia). 
 

Zamawiający nie zastosował kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o 
wadze przekraczającej 60%. 

3.13. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2. 

Zamawiający  nie  przewiduje  wymogu  ani  możliwości  złożenia  ofert  w  postaci  katalogów 
elektronicznych ani dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

 
Rozdz. 4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  

1. Termin rozpoczęcia: od dnia 01.01.2019 r. 
2. Termin zakończenia: 31.12.2019r. 

 
Rozdz. 5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

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

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 3. 
2. Podstawy wykluczenia 

2.1. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności określonych w  art.  24 ust. 
1 ustawy PZP; 

2) 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 2017 r. poz. 1508) 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 2017 

r. poz. 2344); 

3) 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; 

4) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy 
Pzp z: 
a) zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp 



 
 

 chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

5) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 
zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło 
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

2.2. Wykluczenie Wykonawcy w okolicznościach wskazanych w pkt 2.1. następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, 
o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w  art. 24 ust. 
1 pkt 13 lit. a-c ustawy PZP - jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 

a) w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lid. d i pkt.14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych 
przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt.13 lit. d 
ustawy Pzp, 

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, 

 jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy PZP, 
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres, na 
jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres 
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

2.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub 
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. 

2.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
pkt. 2.3. 

2.5. 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. 

2.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o  udzielenie 
zamówienia. 

2.7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
2.8. Celem wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 2.1., Wykonawcy 

składają oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 4, w sposób i w  trybie tam określonym. 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 
3.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 

3.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 



 
 

to z odrębnych przepisów, posiadają: 

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Solina, o którym 

mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach,  

b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach  

i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 

c) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) wydane przez właściwy organ, zgodnie z przepisami 

ustawy  właściwej w zakresie dotyczącym odpadów. 

 
3.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku 

szczegółowych wymagań; 
 

3.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku 
szczegółowych wymagań; 
 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy 
Wykonawcy w ramach konsorcjum. 

 

3.2. Dysponowanie zasobami innych podmiotów: 
3.2.1. 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. 

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

3.2.3. 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 pkt. 1-4 ustawy Pzp. 

3.2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

3.2.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

3.2.6. W celu wykazania wobec podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, braku 
istnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich 
zasoby - warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają oświadczenia i 
dokumenty wskazane w pkt. 4, w sposób i  w trybie tam określonym. 

3.2.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
podmiotu, o którym mowa w pkt 3.2.1., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, 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 
3.2.1. 

3.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia. 

3.4. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne). 
3.4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
3.4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o  udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa 
w ust. 3.4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

3.4.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą pełnomocnictwo dla 
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o  udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwa takie należy złożyć w  oryginalne lub kopii notarialnie poświadczonej za 
zgodność z  oryginałem. 

3.4.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. 

3.4.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odnośnie 
żadnego z nich nie mogą istnieć podstawy wykluczenia wskazane w  pkt.  2.1. 

3.5. Celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w  pkt 3.1., 
Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 4, w  sposób i w trybie tam 
określonym. 

4. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu 
wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu. 

4.1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: 
4.1.1.  OŚWIADCZENIE WSTĘPNE - JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA 

(JEDZ). 
4.1.1.1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert przekazuje Zamawiającemu 

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 i 2 
ustawy Pzp. Wykonawca składa oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ) stanowiące wstępne potwierdzenie 
w  przedmiocie: braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu. 

1) Wykonawca składa JEDZ zgodnie z wzorem standardowego formularza określonym w 
Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. Na stronie 
www.esolina.pl Zamawiający zamieszcza instrukcję wypełnienia JEDZ (załącznik nr 5a do 
SIWZ). 

2) JEDZ należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (Lista podmiotów udostępniających usługę 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest dostępna jest na stronie internetowej 
Narodowego Centrum Certyfikacji: www.nccert.plhttp://www.nccert.pl/). 

3) Wykonawca w celu utworzenia JEDZ w formie dokumentu elektronicznego może: 

 skorzystać z zamieszczonego na stronie www.esolina.pl „FORMULARZA JEDZ 
DOC”(załącznik nr 3 do SIWZ), wypełniając go i zapisując jako plik .pdf, lub 

 skorzystać z narzędzia ESPD importując do niego zamieszczony na stronie 
www.esolina.pl„FORMULARZ JEDZ XML”(załącznik nr 4 do SIWZ), wypełniając go  
i zapisując jako plik .pdf, lub 

 skorzystać  z  innych  dostępnych  narzędzi  lub  oprogramowania,  które  umożliwiają 
wypełnienie  oświadczenia  JEDZ  i  utworzenia  z  innego  dokumentu  elektronicznego, 
w  szczególności  w  jednym  z  formatów  danych określonych w załączniku nr 2 do 

http://www.nccert.pl/
http://www.nccert.pl/


 
 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji  
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Zaleca się sporządzenie JEDZ w formatach: .pdf, .doc, 
.docx,.rtf, .xps, .odt. 

 
 

4) Dokument elektroniczny  utworzony  w  jeden  ze  sposobów  opisanych  powyżej w pkt. 3) 
należy podpisać  kwalifikowanym podpisem  elektronicznym i przekazać Zamawiającemu 
przed upływem terminu składania ofert przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: 
urzad@esolina.pl, 

5) Złożenie JEDZ wraz z ofertą w formie pisemnej w postaci papierowej lub na nośniku danych 
(np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne i nie stanowi jego złożenia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną. 
 

 
UWAGA!!! 
Na stronie www.esolina.pl Zamawiający zamieszcza: Instrukcję składania  JEDZ-załącznik 
nr 5a  do SIWZ, instrukcję przygotowania JEDZ przy pomocy serwisu ESPD (załącznik nr 5b 
do SIWZ) oraz Instrukcję  składania JEDZ (załącznik nr 5c do SIWZ). 

 
4.1.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby - warunków udziału w  postępowaniu, składa oświadczenia, o których 
mowa w pkt 4.1.1.1. w  formie osobnych JEDZ dotyczących tych podmiotów, w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z 
tych podmiotów, w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści 
art. 22 ust. 1 Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez Podwykonawcę 
na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 Pzp. 

4.1.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 
w formie JEDZ, o którym mowa w pkt 4.1.1.1., składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

4.1.1.4. Jeżeli Wykonawca, zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, żaden z podwykonawców nie może podlegać wykluczeniu w 
okolicznościach, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.1.Wykonawca, który zamierza powierzyć 
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia (JEDZ) dotyczące tych podwykonawców. 

4.1.1.5. Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte  w innym 
JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
4.1.2. ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU 

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą 

złożyć zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

Przedmiotowe zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą w formie pisemnej (oryginale). 

4.2. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o  której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokołu z otwarcia ofert), przekazuje 



 
 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z  innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w  postępowaniu o  udzielenie 
zamówienia. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na formularzu udostępnionym 
w ramach niniejszej SIWZ - wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 7 
SIWZ. 

 
4.3. WŁAŚCIWE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA PODMIOTOWE SKŁADANE NA 

WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP: 

4.3.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej Wykonawca na wezwanie Zamawiającego 
zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 
 

a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do rejestru działalności regulowanej 

prowadzonego przez Wójta Gminy Solina, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających 

produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) w zakresie niezbędnym 

do realizacji zamówienia, 

c) zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) wydane przez właściwy organ, zgodnie  

z przepisami ustawy  właściwej w zakresie dotyczącym odpadów. 

4.3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie 
złożyć dokumenty i oświadczenia: 

a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w  art.  24 ust. 1 pkt 13), 
14) i 21) ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o  działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

c) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w  przypadku wydania takiego 
wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

d) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 



 
 

Niemniej jednak, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 
postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania 
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia 
lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

4.3.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.3.2.: 

 

1) lit. a - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i  21 ustawy PZP; dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; 

2) lit. b - 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; dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

4.3.3.1. 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 4.3.3., 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.Dokumenty powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

4.3.3.2. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w pkt 4.3.2. lit. a, składa dokument, o którym mowa w pkt 4.3.3. 
pkt. 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy PZP. 
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie 
tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

4.3.4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w stosunku do podmiotów, na zasobach 
których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a  ustawy PZP. 
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty i 
oświadczenia wymienione w pkt 4.3.2. lit. a - d. 

4.3.5. W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia, 
oświadczenia i dokumenty  potwierdzające  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu, 
określone w pkt. 4.3.1. lit. a – c składa każdy z wykonawców, w zakresie, w którym wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Natomiast  oświadczenia  i  dokumenty  
potwierdzające,  iż  Wykonawcy  nie  podlegają wykluczeniu,  określone  w  pkt 4.3.2. lit. a – 
d składa  każdy  z  Wykonawców oddzielnie. 

4.3.6. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy a nie jest on podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca 
polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda od wykonawcy 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 4.3.2. 
lit. a - d specyfikacji. 

4.3.7. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w  art.  22a ustawy PZP, składane są 
w oryginale. 



 
 

 Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa wyżej, składane są w  oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z  oryginałem 
dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 
Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o  udzielenie zamówienia publicznego, w 
zakresie dokumentów, które każdego z  nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność 
z  oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

4.3.8. 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 

 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów 
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. 

4.3.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. W przypadku, o którym mowa w pkt 4.3.8., Zamawiający może zażądać od 
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i 
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

4.3.10. Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. 

4.3.11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. 

4.4. 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 wezwie 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. 

4.5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

4.6. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy PZP przewiduje możliwość w pierwszej 
kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 

 

Oferta musi zawierać: 

1) wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej 
specyfikacji, 

2) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw wykluczenia w trybie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp, składane w formie 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - treść oświadczenia została 
zawarta w Załączniku nr 3 do SIWZ (FORMULARZ JEDZ DOC) lub w Załączniku nr 4 do 
SIWZ (FORMULARZ JEDZ XML), przekazany przy użyciu  poczty elektronicznej na adres 
email: urzad@esolina.pl 

 



 
 

Rozdz. 6 INFORMACJE PROCEDURALNE. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA 
SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C–
10E USTAWY PZP, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU 
ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 
zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1481), osobiście, za 
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w  rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(t. j. Dz.U. 2017 poz. 1219), przy czym: 

a) oferta, pełnomocnictwa wnoszone są do zamawiającego wyłącznie w formie pisemnej za 
pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, 

b) zamawiający dopuszcza możliwość składania oświadczeń, wniosków, wezwań zawiadomień 
oraz informacji za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną -każda ze 
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Domniemywa się, 
że pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu albo adres poczty e-mail podane 
przez wykonawcę (np. w ofercie) zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie 
się  wykonawcy  z  jego  treścią,  chyba  że  wykonawca  wezwany  przez  zamawiającego do 
potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji, w sposób 
określony powyżej oświadczy, iż wyżej wskazanej wiadomości nie otrzymał. 

 
UWAGA: 
a) Wyjątek stanowi oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 4 pkt. 4.1.1.1. SIWZ. 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ należy przesłać do Zamawiającego, 
pod rygorem nieważności, przy użyciu środka komunikacji elektronicznej w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia 
JEDZ podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiotów, 
na których zasoby powołuje się Wykonawca powinny mieć formę dokumentu 
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę 
na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

b) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę w 
niniejszym postępowaniu, jest wyłącznie poczta elektroniczna. 

c) Na stronie www.esolina.plZamawiający zamieszcza Instrukcję wypełniania JEDZ 
(Załącznik nr 5a do SIWZ), przygotowania JEDZ przy pomocy serwisu ESPD (Załącznik 
nr 5b do SIWZ) oraz Instrukcję przesłania JEDZ (Załącznik nr 5c do SIWZ). 

 
2. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami od poniedziałku do 

piątku w godzinach pracy Zamawiającego jest : Joanna Osękowska, e-mail:urzad@esolina.pl 
 

 
 Uwaga: przy przesyłaniu pism drogą elektroniczną proszę o podawanie w 

temacie e-maila znak postępowania: WS.271.20.2018 
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za 

wniesione z dniem, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać 
się z ich treścią. 

4. Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego kierując korespondencję na adres: 
Gmina Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia 
wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ). Celem usprawnienia procedury udzielania wyjaśnień na 
składane wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający prosi o  przekazywanie pytań 



 
 

również drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres e-mail: urzad@esolina.pl. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. Jeżeli wniosek o  wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu 
składania wniosku, o  którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający przekaże 
treść zapytań wraz z  wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez 
ujawniania źródła zapytania oraz zamieści ją na stronie internetowej Zamawiającego. 
W przypadku pozostawienia wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania Zamawiający 
zawiadomi o niniejszym wnioskodawcę. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania 
wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 

7. Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na 
stronie internetowej Zamawiającego przy ogłoszeniu o  niniejszym zamówieniu. 

8. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) prowadzi do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania 
oraz zamieści przekazane do publikacji ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego. 

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje 
o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informacje na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

 
Rozdz. 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

1. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy 
okresowi związania ofertą w wysokości: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 
00/100). 

2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem 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 2016 
r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 

3. Jeżeli wadium wnoszone będzie w poręczeniach lub w gwarancjach, w treści tych dokumentów 
musi być zawarte zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na 
żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i  5 ustawy PZP. 

4. Gwarancja, poręczenie nie może wygasać przed końcem okresu związania ofertą. 

5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert: 
a) w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego  

PBS O/Lesko  64 8642 1012 2003 1206 0654 0002 z dopiskiem z dopiskiem: Wadium dla 
przetargu, znak sprawy WS.271.20.2018 
W takim przypadku Wykonawca winien zamieścić w ofercie potwierdzenie dokonania 
przelewu. 
Uwaga! Terminem wniesienia wadium jest data i godzina zaksięgowania kwoty wadium na 
koncie Zamawiającego. 

b) w pozostałych dopuszczalnych formach w przypadku osobistego składania oferty - oryginał 
dokumentu należy złożyć w kasie Zamawiającego, a kopie potwierdzona za zgodność z 
oryginałem należy załączyć do oferty, 
W przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem oryginał należy złożyć w  oddzielnym 
opakowaniu, aby można go było złożyć w kasie Zamawiającego, a do oferty wpiąć kopię 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli: 
• Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 



 
 

1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 
2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 

• Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach 

określonych w projekcie umowy, 
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6. 

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie pkt 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez wykonawcę 

 
Rozdz. 8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. 

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

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3, nie powoduje utraty wadium. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na 
czas przedłużony okresem związania ofertą.Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium 
lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

 

Rozdz. 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA 
I OTWARCIA OFERT. 

9.1. Wymagania podstawowe. 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez 

Wykonawcę. Jeśli prawo do reprezentowania Wykonawcy (podpisania oferty) nie wynika 
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, należy dołączyć do oferty stosowne 
pełnomocnictwo. Dołączone pełnomocnictwo winno być w oryginale lub w  formie notarialnie 
potwierdzonej kopii. 

3. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy 
(firmy) i siedziby oraz numer NIP. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 



 
 

5. Podstawą opracowania oferty jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

9.2. Forma oferty. 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.  
2. Całość oferty (tj. oferta w rozumieniu § 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego) powinna być złożona 

w formie uniemożliwiającej jej odczytanie przed terminem otwarcia. 
3. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 
4. Zaleca się aby wszystkie strony ofert były ponumerowane. 
5. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) 
ofertę. 

6. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę stosownie oznakowane i oddzielone od pozostałych jawnych elementów oferty. 

 
9.3. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku, 
ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk w sekretariacie - pokój nr 11 w terminie do dnia 23 
listopada 2018 roku, do godz. 10:30. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
(paczce). Kopertę (paczkę) zaleca się opisać następująco: 

 

Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 
Adresat: 

Gmina Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
OFERTA 

w postępowaniu na: 
 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy 

Solina” 
 

(Znak sprawy:  WS.271.20.2018) 
 

Nie otwierać przed 23 listopada 2018 r. do godz. 11:00 
 

 
3. Otwarcie ofert nastąpi w Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38-610 

Polańczyk pokój nr 14, dnia 23 listopada 2018 roku, o godz. 11:00.  
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o  wycofaniu oferty 
przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie powinno być opieczętowane 
i dostarczone w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem określonym w opisie 
sposobu przygotowania ofert i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

5. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę 
o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci tę ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 
7. Otwarcie ofert jest jawne. 
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 



 
 

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

10. Informacje te odnotowane zostaną w protokole otwarcia ofert. 
11. Informacje, o których mowa w pkt 9 i 10, zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego niezwłocznie po otwarciu ofert. 
12. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
13. Zamawiający poprawi w ofercie: 

 oczywiste omyłki pisarskie; 

 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek; 

 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 
w treści oferty. 

14. Zamawiający niezwłocznie powiadomi o poprawie omyłek Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

15. W przypadku, gdyby w treści oferty, dokumentów do niej załączonych lub innych dokumentów 
składanych przez Wykonawców zaistniała rozbieżność zapisu tej samej treści w sposób 
cyfrowy i słowny, w ramach interpretacji przedmiotowej treści i  celem rozstrzygnięcia 
powstałych w tym zakresie wątpliwości rozstrzygające i  podstawowe znaczenie będzie miał 
w pierwszej kolejności zapis słowny danej treści. 

16. Zamawiający odrzuci ofertęw przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy PZP. 
17. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a 
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a  w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania 
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do 
kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 
7) unieważnieniu postępowania 

 podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP, informacja, o  której mowa 
w ppkt. 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 
Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 
Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ppkt 1 i 5 - 7, na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

18. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SIWZ. 

19. Jeżeli wystąpią okoliczności zapisane w art. 93 ustawy PZP Zamawiający unieważni 
postępowanie o udzielenie zamówienia oraz zawiadomi pisemnie 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 

20. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

 
Rozdz. 10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 



 
 

2. Cena oferty musi być podana cyfrowo w PLN, z dokładnością do 2 miejsca po przecinku oraz 
słownie w miejscach do tego przewidzianych 

3. Wiążąca strony cena podana w Formularzu Oferty winna uwzględniać wszystkie wymagania 
niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami 
transportu.  

4. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie ewentualne opłaty, wszystkie łącznie 
z  podatkiem od towarów i usług – VAT. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 
powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z Opisem Przedmiotu 
Zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę 
realizacji zamówienia.  

 
Rozdz. 11. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT, A JEŻELI PRZYPISANIE WAGI NIE JEST MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH 
PRZYCZYN, ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE KRYTERIA OCENY OFERT W KOLEJNOŚCI OD 
NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ WAŻNEGO. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny 
całkowitej brutto przy realizacji przedmiotu zamówienia obliczone przez wykonawcę zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w rozdziale 10 SIWZ i podanej w 
"formularzu ofertowym"(załącznik nr 1 do SIWZ), oraz kryterium termin płatności. 

 
 
 
 

1) Punkty przyznawane za podane w pkt. 1 kryteria będą liczone następująco: 

 

2) Punktacja końcowa oferty zostanie ustalona jako suma punktów otrzymanych za 
wszystkie kryteria obliczona wg wzoru P=C+T 
P - ostateczna liczba punktów 
C - liczba punktów otrzymana za kryterium cena 
T- liczba punktów otrzymana za kryterium termin płatności 

3) Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt. 
4) Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz 

uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów. 
5) W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez 

wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 
6) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 
tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie 
lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w  terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

3. Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia 
aukcji elektronicznej. 

 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 
Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać 
wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę. 

60 pkt 

2 Termin płatności 40 pkt 



 
 

Rozdz. 12. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom 
określonym w niniejszej SIWZ i najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w 
niniejszym postępowaniu. 
Umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż określa art. 94 ustawy PZP, nie później 
jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Wzór umowy stanowi zał.  nr  6 do SIWZ. 

2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
przedstawią umowę regulującą współpracę Wykonawców. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 
Rozdz. 13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

 
Rozdz. 14. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. 

2. ZMIANA UMOWY 
Sytuacje, kiedy będzie możliwość zmiany umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy 
PZP  oraz warunki takich zmian określa szczegółowo wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 
do niniejszej specyfikacji. 

 

Nr kryterium Wzór 

1. 
Cena oferty 

Liczba punktów C = (Cmin/Cof) * 60 

gdzie: 

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

Cof - cena podana w ofercie 

Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą 

ceną. 

2. 

Termin 

Płatności 

Sposób oceny: 

Punktacja za termin płatności minimum 7 dni maksimum 30 dni będzie 

obliczana na podstawie wzoru: 

T= 100 * Tr/Tn * 0,40 

gdzie: 

T - łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium termin płatności 

Tr - termin płatności rozpatrywanej oferty 

Tn - najwyższy zaoferowana termin płatności 

0,40 - waga kryterium 

Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najwyższym 

oferowanym terminem płatności. 

Maksymalna liczba 40 punktów. Zostanie przyznana za udzielenie 30 

dniowego lub dłuższego terminu płatności. W przypadku zaoferowania terminu 

płatności dłuższego niż 30 dni, do oceny kryterium będzie brany termin 

płatności 30 dni. Minimalny termin płatności  – 7 dni.  Zaoferowanie niższego 

terminu płatności spowoduje odrzucenie oferty. 



 
 

 
Rozdz. 15. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W  TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w  Dziale VI ustawy PZP. 
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

2. 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 PZP. 

3. 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. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

5. 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. 

6. Terminy wniesienia odwołania: 
6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w  sposób 
określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 15  dni - jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 

6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1. i 6.2. wnosi się w  terminie 10 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

6.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o  udzieleniu 
zamówienia; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w  Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy 
Działu VI ustawy PZP. 

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 
r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem 

 
Rozdz. 16 KLAUZULA INFORMACYJNA 

 



 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Solina, z siedzibą w ul. Wiejska 2,  

38-610 Polańczyk. 

Dane kontaktowe administratora:  

Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk 

tel.: 13-469-21-18; fax: 13-469-23-21; email: urzad@esolina.pl; 

Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Cioć 

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Urząd Gminy Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk, 

tel. 13-469-21-18; fax: 13-469-23-21; email: iodo@esolina.pl; 

Cel przetwarzania danych: w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

na zadanie pn.:  " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy 

Solina " w trybie przetargu nieograniczonego; 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  

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) dalej ”RODO”.  

Publikacja: Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 

                  https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj. 

Przetwarzane kategorie danych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Jednocześnie 

informuję, że z treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.) wynika dłuższy okres 

przechowywania danych, a to oznacza, że dokumentacja zamówień publicznych będzie 

przechowywana 5 lat, a umowa zawarta  

w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych - 10 lat; 

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu  



 
 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

ustawy Pzp; 

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących  
(w tym prawo do uzyskania kopii tych danych); 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

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

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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

Wyjaśnienia: 

* 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. 

** 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. 

 
Rozdz. 17 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ. 

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:  
 Załącznik nr 1  –   Formularz oferty, 
 Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia, 
 Załącznik nr 3 –  Oświadczenie wstępne w formie Jednolitego Europejskiego  

   Dokumentu Zamówienia JEDZ DOC, 
 Załącznik nr 4 –  Oświadczenie wstępne w formie Jednolitego Europejskiego  

   Dokumentu Zamówienia JEDZ XML, 
 Załącznik nr 5a –  Instrukcja wypełniania JEDZ, 
 Załącznik nr 5b –  Instrukcja przygotowania JEDZ przy pomocy serwisu ESPD, 
 Załącznik nr 5c –  Instrukcja przesyłania JEDZ, 
 Załącznik nr 6 –  Wzór umowy, 
 Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy 

  kapitałowej. 
 


