
 

1 

  
GMINA NIEMODLIN 

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 
49-100 Niemodlin  

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

„Wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów  

z nielegalnego  składowiska w Brzęczkowicach” 

 

nr postępowania: IGK.271.15.2020 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ZATWIERDZAM 
 

Aleksander Juszczyk 
/~/ 

Z-ca Burmistrza Niemodlina 
 
 
 

Niemodlin, 7 września 2020 r. 
 



SIWZ         nr postępowania: IGK.271.15.2020 

Strona 2 z 18 

ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO  
GMINA NIEMODLIN 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin 
REGON: 531413194, NIP: 991-03-16-271 

tel.  77  4606 295  

adres strony internetowej: www.niemodlin.pl  
adres e-mail: zamowienia@niemodlin.pl 

Godziny urzędowania: 

− poniedziałek: 7:00 – 17:00 

− wtorek-czwartek: 7:00 – 15:00 

− piątek: 7:00 – 13:00 

ROZDZIAŁ II. TRYB ZAMÓWIENIA   

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 
przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 39-46, 
w związku z art. 10 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. 
poz. 1843 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy. 

3. Na potrzeby niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przyjmuje się zgodnie z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), 
następującą terminologię (skróty): 

• „ustawa Pzp” lub „ustawa” – ustawa Prawo zamówień publicznych, 

• „SIWZ” lub „Specyfikacja” – specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

• „OPZ” – Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
4. Zamawiający zrealizuje przedmiot niniejszego postępowania pod warunkiem uzyskania dotacji 

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompletna usługa utylizacji wszystkich odpadów 
znajdujących się na terenie nielegalnego składowiska w Brzęczkowicach na działce nr 73/7 wraz z ich 
przygotowaniem i zabezpieczeniem do transportu, kontrolnym zważeniem na miejscu załadunku, 
załadunkiem i transportem do instalacji utylizacyjnej wskazanej przez Wykonawcę oraz uprzątnięcie 
terenu nielegalnego składowiska w Brzęczkowicach i przylegających działek w związku z obowiązkiem 
wykonania Decyzji Burmistrza Niemodlina nr ROŚ.6236.67.2019, z dnia 08.10.2019 roku. 

2. Szacowana ilość pojemników (beczki, mauzery, puszki itp.) to ok 2.300 szt. Szacowana łączna waga 
to ok. 1.600 – 1.900 Mg. 

3. Wykonawca, w celu m.in. samodzielnego oszacowania tonażu jak i stanu składowiska, może przed 
złożeniem oferty przetargowej, przeprowadzić wizję lokalną na terenie nielegalnego składowiska, 
zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 2 SIWZ. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia wraz z załącznikami do OPZ, zwany dalej OPZ oraz wzór umowy – zgodnie z załącznikiem 
nr 9 do SIWZ.  

5. Ze względu na ilość i specyfikę zgromadzonych odpadów niebezpiecznych, na podstawie art. 36a ust. 2 
pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowej części zamówienia – tj. utylizacji odpadów niebezpiecznych. W przypadku wystąpienia 
odpadów, których nie można unieszkodliwić w procesie D10 i wymagają innych metod utylizacji ze 
względu na swój skład fizyko-chemiczny, Zamawiający dopuszcza możliwość utylizacji tych odpadów na 
instalacji podwykonawcy. 

6. WYMAGANIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3a USTAWY PZP: 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, 
o ile nie są wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej: 
czynności wchodzące w skład tzw. kosztów bezpośrednich, wykonywane przez pracowników 
(koordynator,funkcyjny,doradca ADR,roboty ręczne; obsługa maszyn, urządzeń i sprzętu; kierowcy).  

http://www.niemodlin.pl/
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2) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wchodzące w skład tzw. kosztów 
bezpośrednich, wykonywane przez pracowników (koordynator, funkcyjny, doradca ADR, roboty 
ręczne; obsługa maszyn, urządzeń i sprzętu; kierowcy) będą w okresie realizacji przedmiotu 
zamówienia zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974r. – Kodeks pracy. 

3) Obowiązek określony w ust. 1 i 2 dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany 
zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców 
do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.  

4) Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz 
kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone 
zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.  

7. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV: 

90500000-2 Usługi związane z odpadami 

90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów 

90511000-2 Usługi wywozu odpadów 

90512000-9 Usługi transportu odpadów 

90520000-8 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych 

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA   

Rzeczowy i ekologiczny termin realizacji Zadania – do 19 sierpnia 2022 roku 

ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

1. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ NIŻEJ 
WYMIENIONE WARUNKI UDZIAŁU DOTYCZĄCE: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
posiada: 
a) zawierające kod EWC 16 81 01* zintegrowane pozwolenie dla instalacji do unieszkodliwiania 

odpadów lub w przypadku jego braku zezwolenia sektorowe: 
- na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; 
- na wytwarzanie odpadów; 
- pozwolenie wodnoprawne na pobór wód; 
- pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; 

b) zawierające kod EWC 16 81 01* zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz innych 
niż niebezpieczne, 

c) zawierające kod EWC 16 81 01* zezwolenie na przetwarzanie odpadów,  
d) zawierający kod EWC 16 81 01* indywidualny numer rejestrowy w bazie BDO. 

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej: nie dotyczy 

3) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że: 
a) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych wykonywaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej trzech usług 
polegających na likwidacji i unieszkodliwieniu lub unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych 
o kodzie EWC 16 81 01* z nielegalnych składowisk, po co najmniej 250 Mg brutto każda 
z wykonanych usług; 

b) dysponuje lub będzie dysponował własną instalacją do unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych w procesie D10; 

c) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.  

- Doradcą do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), wpisanym 

na listę Transportowego Dozoru Technicznego.  
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2. KORZYSTANIE PRZEZ WYKONAWCĘ ZE ZDOLNOŚCI TECHNICZNYCH LUB ZAWODOWYCH INNYCH 
PODMIOTÓW: 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 22a ust.1 ustawy Pzp). 

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich  podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, 
w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o nich w swoim JEDZ oraz składa JEDZ 
dotyczące tych podmiotów, każdy opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
osoby upoważnione do reprezentacji danego podmiotu.   

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem 
zobowiązania stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ (art. 22 a ust.2 ustawy Pzp).         

4) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 (art. 22a ust. 3 ustawy Pzp). 

5) W odniesieniu do warunków dotyczących kompetencji lub doświadczenia, wykonawcy mogą 
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których 
te zdolności są wymagane (art. 22a ust. 4 ustawy Pzp).        

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, 
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego:  
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 
w ust. 1).  

7) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a Pzp będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może 
zażądać dokumentów, które określają w szczególności: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
d) czy inny podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub doświadczenia, zrealizują usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą.  

8) Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, będącego 
podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 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. 

9) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z tym podmiotem za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

10) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), 
na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć wskazane w SIWZ dokumenty podmiotu, 
na zdolności którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania warunków udziału 
w postępowaniu, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 
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w postępowaniu w zakresie zdolności, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania 
tych warunków. 

ROZDZIAŁ VI. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW   

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zaistnieje którakolwiek 
z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający nie będzie stosował fakultatywnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy, o których mowa 
w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

4. ŚRODKI NAPRAWCZE (SELF - CLEANING): 

1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16 - 20 
ustawy Pzp może, zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, 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.  

2) Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawcy będącego 
podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 
się o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął jeszcze określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

3) Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione przez niego dowody.  

4) W przypadku nieuwzględnienia przedstawionych dowodów, Zamawiający może wykluczyć 
Wykonawcę na każdym etapie postępowania. 

5. 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. 

6. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykażą braku 
podstaw do wykluczenia, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

ROZDZIAŁ VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA   

1. Zamawiający zastosuje tzw. odwróconą procedurę oceny ofert, określoną w art. 24aa ustawy Pzp. 

2. WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIA: 

1) Zgodnie z art. 25a ust.1 i 2 ustawy, Wykonawca złoży wraz z ofertą, aktualne na dzień składania 
ofert, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie składane jest w formie Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem 
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 

2) Zamawiający wymaga wypełnienia JEDZ w zakresie odpowiadającym wszelkim wymaganiom 
określonym w SIWZ.  
UWAGA: Wykonawca wypełnia część od II do IV. W części III sekcja D Wykonawca składa 
oświadczenie  dotyczące innych podstaw wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach 
krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej tj. przesłanek określonych w art. 24 
ust.1 pkt 13 lit.a, pkt 14 oraz pkt 21-22 ustawy Pzp. W części IV Wykonawca ogranicza się do 
wypełnienia sekcji α JEDZ. 

3) Zaleca się wypełnienie JEDZ przygotowanego przez Zamawiającego dla przedmiotowego 
postępowania. Dokument w formacie .xml stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. W celu wypełnienia 
formularza przygotowanego przez Zamawiającego należy plik xml zapisać na dysku lokalnym 
lub innym nośniku danych, przejść na stronę: https://espd.uzp.gov.pl/ po zaznaczeniu pola „Jestem 

https://espd.uzp.gov.pl/
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wykonawcą” zaimportować zapisany dokument, a następnie go wypełnić i złożyć w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym wraz z ofertą, zgodnie 
z instrukcją zamieszczoną w rozdziale XI SIWZ. 

4) W przypadku Wykonawcy, który samodzielnie ubiega się o udzielenie zamówienia, JEDZ ma 
potwierdzać brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz musi 
mieć postać elektroniczną, opatrzoną kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: 
a) dla wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje 
o nich w swoim JEDZ oraz składa JEDZ dotyczące tych podmiotów, każdy opatrzony 
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji danego 
podmiotu. 

b) 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, które 
należy sporządzić w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowalnym podpisem 
elektronicznym  podmiotu, który udostępnia zasoby w formie oryginału. Zobowiązanie należy 
złożyć wraz z ofertą (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). Z zobowiązania musi 
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  

− zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia;  

− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;  

− czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji lub doświadczenia, zrealizuje usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą.  

6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 
a) JEDZ w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez 

osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z tych Wykonawców 
w zakresie braku podstaw wykluczenia i w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu; 

b) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego  albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 
a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami 
ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, 
winno być dołączone do oferty.  

7) W przypadku gdy Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy udziale Podwykonawców, 
Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty: 
a) dla wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia zamieszcza informacje 

o nich w swoim JEDZ; 
b) składa JEDZ dotyczące tych podmiotów wypełnione przez podwykonawcę w zakresie podania 

swoich danych (część II A-B) oraz podstaw wykluczenia (część III) i każdy opatrzony 
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji danego 
podmiotu.  

c) załącznik nr 1.1 do SIWZ, w którym zobowiązany jest podać informacje o Podwykonawcy, 
przy udziale którego zamierza wykonać przedmiot zamówienia; 

8) W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie potwierdzającym 
uprawnienie do występowania w obrocie prawnym – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 
(złożone w postaci elektronicznej w oryginale lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza).  

3. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY – SKŁADANE W TERMINIE 3 DNI OD OTWARCIA OFERT: 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez 
Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy, złoży 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, 
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w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć oświadczenie o braku 
przynależności do żadnej grupy kapitałowej wraz z ofertą. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 
do SIWZ. 

4. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY – SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień 
złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.: 

a) aktualne zawierające kod EWC 16 81 01* pozwolenie zintegrowane dla instalacji do 
unieszkodliwiania odpadów lub w przypadku jego braku zezwolenia sektorowe: 

− na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; 

− na wytwarzanie odpadów; 

− pozwolenie wodnoprawne na pobór wód; 

− pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; 

b) aktualne zawierające  kod EWC 16 81 01* zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych 
oraz innych niż niebezpieczne; 

c) aktualne zawierające  kod EWC 16 81 01* zezwolenie na przetwarzanie odpadów; 

d) aktualny zawierający  kod EWC 16 81 01* indywidualny numer rejestrowy w bazie BDO. 

e) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane 
oraz załączenia dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg załącznika 
nr 5 do SIWZ. Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

f)   wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami – wg załącznika nr 6 do SIWZ,  

g) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 7 do SIWZ. 

2) brak podstaw wykluczenia, tj.: 

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

b) 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 wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności;  

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi 
były wykonane/wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp - 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. 

7. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJA, SPÓŁKI 

CYWILNE):  

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są łącznie 
do spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy 
występujący samodzielnie. Ponadto żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu 
z powodu przesłanek, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. Wobec powyższego, 
w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z Wykonawców 
składa oświadczenie JEDZ (zał. nr 2 do SIWZ) w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.  

2) Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

3) Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 
4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy, muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę 
regulującą współpracę tych Wykonawców. 

7) Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach 
(załącznikach) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy 
wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) 
dotyczy. 

8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 
o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. VII 
ust. 3 SIWZ składa każdy z Wykonawców. 

9) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani, 
na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII ust. 4 
SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdz. VII ust. 4 pkt 1 lit. a - g składa 
odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych 
w rozdz. V ust. 1 SIWZ.  

10) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
11) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania. 

8. PODWYKONAWSTWO: 

1) Ze względu na ilość i specyfikę zgromadzonych odpadów niebezpiecznych, na podstawie art. 36a 
ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowej części zamówienia – tj. utylizacji odpadów niebezpiecznych. W przypadku wystąpienia 
odpadów, których nie można unieszkodliwić w procesie D10 i wymagają innych metod utylizacji ze 
względu na swój skład fizyko-chemiczny, Zamawiający dopuszcza możliwość utylizacji tych 
odpadów na instalacji podwykonawcy. 

2) Wykonawca może wykonać pozostałe części przedmiotu zamówienia przy udziale 
Podwykonawców. 

3) Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw firm Podwykonawców, 
jeśli jest to wiadome dla Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca zamierza wykonać przedmiot 
zamówienia przy udziale Podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany:  
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a) zawrzeć informację o tym w formularzu oferty oraz załączyć do oferty załącznik nr 1.1 do SIWZ, 
w którym zobowiązany jest podać informacje o Podwykonawcy; 

b) zawrzeć informację o tym we własnym oświadczeniu JEDZ oraz załączyć oświadczenie JEDZ 
Podwykonawcy składane na podstawie  art. 25a ust. 1 ustawy Pzp; 

c) przedstawić Zamawiającemu oświadczenia lub dokumenty wymagane przez Zamawiającego, o których 
mowa w rozdz. VII ust. 4 pkt 2 potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy. 

4) 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 usługi oraz wartość ich wynagrodzenia. Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

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, 
iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

6) W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru powierzenia Podwykonawcom części 
zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a nie zgłoszonego na etapie postępowania, 
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu i uzyskania 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

7) W przypadku o którym mowa w pkt. 6 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie JEDZ 
dotyczące Podwykonawcy i inne oświadczenia lub dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy. 

8) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

9) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

9. DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE: 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia: 
1) Informacja 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, 
wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

2) 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 wyżej 
mowa, 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, 
wystawionym nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
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10. FORMA DOKUMENTÓW: 

1) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu 
ich ważności oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane, zmienionym Rozporządzeniem 
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. składane są w oryginale 
w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

2) Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub inne 
dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały 
sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać 
elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. 

3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które 
każdego z nich dotyczą. 

4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 
o której mowa w pkt 1, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

5) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 
opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo odpowiednio 
przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej 
kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.  

6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona 
kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

7) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym 
są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 

11. DOSTĘPNOŚĆ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ: 

1) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w rozdziale VII SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz 
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

2) Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa 
w pkt. 1. 

ROZDZIAŁ VIII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKRESLONYCH W ART. 10C – 10E, 
PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW 

KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI   

1. INFORMACJE OGÓLNE: 
1) Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
2) W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:  

a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
b) ePUAPu http://epuap.gov.pl/wps/portal/ - skrytka ePUAP Urzędu Miejskiego w Niemodlinie -

/fw3yli636o/skrytka  
c) poczty elektronicznej: zamowienia@niemodlin.pl.  

3) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
a) W zakresie merytorycznym – Aleksander Juszczyk – tel. 693 608 080 
b) W zakresie proceduralnym: Magdalena Romańczukiewicz – tel. 77 4025183, Radosław Góralik 

– tel. 4025315. 
4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp 
do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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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 miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz 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) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu jak również stanowią załącznik 
do niniejszej SIWZ (plik pn.: ‘Klucz publiczny i Identyfikator postępowania’). 

2. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT): 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym, 
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji 
odbywa się elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej – zamowienia@niemodlin.pl .  

Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się za pośrednictwem dedykowanego formularza 

dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). 

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem postępowania tj. IGK.271.15.2020 

UWAGA! Forma komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty! 

2) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  
składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w pkt. 1 
lub Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ ORAZ ZMIANA SIWZ: 
1) Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 

ust. 1 i 2 ustawy Pzp.  
2) Wykonawca może przed złożeniem oferty przetargowej, przeprowadzić wizję lokalną na terenie 

nielegalnego składowiska, po wcześniejszym umówieniu jej terminu i godziny z Koordynatorem 
z ramienia Zamawiającego, Panem Aleksandrem Juszczykiem, z-cą burmistrza, tel. 693608080, mail: 
a.juszczyk@niemodlin.pl  

3) Przedstawiciel oferenta, który będzie dokonywał wizji lokalnej, zobowiązany jest przedłożyć 
Koordynatorowi z ramienia Zamawiającego, przy jej rozpoczęciu, pisemne, imienne upoważnienie, 
wystawione przez potencjalnego oferenta.  

4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej. 

5) Wszelkie uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również  pytania 
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu 
ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą 
podlegały nowemu terminowi. 

ROZDZIAŁ IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM   

1. Na podstawie art. 45 ust.1 ustawy PZP Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.  
2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 

00/100).  
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

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

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

mailto:zamowienia@niemodlin.pl
mailto:a.juszczyk@niemodlin.pl
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3)  gwarancjach bankowych; 
4)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 310, 836 i 1572). 

4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Namysłowie O/Niemodlin Nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 
z dopiskiem: „Wadium – postępowanie przetargowe „Wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów 
z nielegalnego  składowiska w Brzęczkowicach”. 

5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, 
gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem 
terminu składania ofert. Za skuteczność operacji finansowo-bankowych odpowiada Wykonawca. 

6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu stosuje się art. 10a ust. 1 ustawy Pzp. 
Dokument należy złożyć w formie elektronicznej i ma on być podpisany kwalifikowalnym podpisem 
elektronicznym przez Gwaranta, tj. wystawcę.  

7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać miedzy innymi następujące 
elementy:  
1) nazwę Wykonawcy, beneficjenta gwarancji/poręczenia, gwaranta (banku lub instytucji 

ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;  
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie 

przedmiotu zamówienia;  
3) kwotę gwarancji/poręczenia;  
4) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty 

wadium, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, 
powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie. W dokumencie W dokumencie 
gwarancji/poręczenia gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia 
przez beneficjenta (Gminę) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za 
pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Gminy, albo żądania potwierdzenia przez 
notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty nalezą do osób umocowanych do występowania 
w imieniu Gminy, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) 
albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie 
osób do występowania w imieniu Gminy z żądaniem zapłaty). 

8. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej lub poręczenia będzie 
akceptowane pod warunkiem: 
1) gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone 

w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp; 
2) okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ. 

9. Pozostałe zasady dotyczące wadium określa art. 45 i 46 ustawy Pzp.  
10. Wadium ma obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.  
11. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 
12. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 

ROZDZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ   

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni.  
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 
okres 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. 

4. Termin związania ofertą może być przedłużony zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp. 

ROZDZIAŁ XI. OPIS  SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY    
1. W celu prawidłowego przygotowania oferty Wykonawca winien zapoznać się z wszystkimi częściami 

niniejszej SIWZ. 
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2. Wykonawca musi przedstawić ofertę odpowiadającą treści SIWZ. 
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Ofertę składa się, pod rygorem  nieważności, w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie 

od wyniku postępowania oraz zobowiązuje się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu 
względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

6. Oferta oraz wymagane formularze, oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób 
uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym 
oraz przepisami prawa.  

7. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie potwierdzającym 
uprawnienie do występowania w obrocie prawnym – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 
(złożone w postaci elektronicznej w oryginale lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza).  

8. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. 

9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, nie zostaną ujawnione, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 
zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 
ust. 4 ustawy Pzp. 

10. Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę. 
11. ZŁOŻENIE OFERTY: 

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny 
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców 
na miniPortalu oraz na stronie Zamawiającego (wraz z całą dokumentacją postępowania). 
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki e-mail oraz skrzynki 
ePUAP, na których prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 
w formacie danych .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx (preferowane przez Zamawiającego formaty) 
i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć 
w oryginale. 

3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

4) Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

5) Plik archiwum (ZIP) należy nazwać numerem postępowania: IGK.271.15.2020 
6) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 

za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego 
na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

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

12. ZAWARTOŚĆ OFERTY - Kompletna oferta musi zawierać: 

1) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 
2) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) na podstawie 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ  sporządzone przez:   
a) Wykonawcę,  
b) każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – JEŚLI DOTYCZY; 
c) Podwykonawcę – JEŚLI DOTYCZY. 

3) Dokument wadium (w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz); 
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4) JEŚLI DOTYCZY – informację dotyczącą Podwykonawcy, przy udziale którego Wykonawca zamierza wykonać 
przedmiot zamówienia na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1 do SIWZ. 

5) JEŚLI DOTYCZY - zobowiązanie(a) podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, 

6) JEŚLI DOTYCZY – Pełnomocnictwo. 

ROZDZIAŁ XII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT   

1. Oferty należy składać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, 
za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również 
na miniPortalu do dnia 23.09.2020 r. do godz. 11:00. Skrytka e-PUAP: Urząd Miejski w Niemodlinie  
/fw3yli636o/skrytka. 

2. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, 
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

ROZDZIAŁ XIII. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT   

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.09.2020 r. o godz. 12.00, w sali nr 62 (III 
piętro) Urzędu Miejskiego w Niemodlinie. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca określa ryczałtową cenę jednostkową brutto za 1 Mg zutylizowanych odpadów, 
zawierającą cenę netto i należny podatek VAT w formularzu Oferty, stanowiącym załącznik nr 1 
do SIWZ. 

2. Ryczałtowa cena jednostkowa brutto wskazana w ofercie Wykonawcy stanowić będzie podstawę 
do rozliczeń w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 

3. Jeżeli cena podana liczbą nie będzie odpowiadała cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową 
cenę podaną słownie. 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
5. Oferowana w ofercie ryczałtowa cena jednostkowa za 1 Mg zutylizowanych odpadów musi 

uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami  realizacji przedmiotu 
zamówienia. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie  elementy cenotwórcze - koszty 
bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zawarte 
w SIWZ (w tym w OPZ i we wzorze umowy). W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, 
ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp., włącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT oraz 
wszelkie inne koszty, bez których nie jest możliwe wykonanie zamówienia, w tym w szczególności: 
1) Porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami na skutek działań Wykonawcy. 
2) Naprawianie lub ponoszenie kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi. 

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

7. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia dokonywane będą w złotych 
polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem matematycznego przybliżenia 
dziesiętnego. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

8. Sposób i warunki płatności zawarte są we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 9 do SIWZ. 
9. Płatności faktur dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

na fakturze. 
10. Rozliczenie, gdy iloczyn zryczałtowanej, jednostkowej ceny za zutylizowanie 1 Mg odpadów  oraz 

sumarycznej wagi fizycznie zutylizowanych odpadów, z całego zakresu realizacji przedmiotu 
zamówienia, przekracza wysokość wynagrodzenia, które Zamawiający przeznaczył na realizację 
zamówienia, nastąpi w formie ryczałtu do tej kwoty wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany 
jest do zakończenia kompletnego zakresu realizacji zamówienia w ramach kwoty wynagrodzenia, które 
Zamawiający przeznaczył na jego realizację, bez możliwości renegocjonowania finansowych 
i rzeczowych warunków realizacji zawartej umowy. 

ROZDZIAŁ XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY ORAZ SPOSÓB OBLICZENIA OCENY I PORÓWNANIA OFERT 

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w SIWZ, tj.: 
1) Cena – waga 100 % 

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się kryteriami, które mają 
przypisaną WAGĘ w skali od 0-100 wskazanymi jw. 

2. Sposób oceny ofert: 
Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów: 

1) Kryterium „Cena” - maksymalna ilość punktów: 100 

Ocenie w ramach kryterium „cena” podlegać będzie cena brutto podana w formularzu oferty. 
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 
Pc = (Cn / Cb)*100 punktów*100% 
gdzie: 
Pc    – liczba punktów przyznana w kryterium ceny, 
Cn  – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych, 
Cb  – cena oferty badanej (rozpatrywanej). 

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto. 
4. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z uwzględnieniem trzeciej cyfry 

po przecinku tj.: części setnych zgodnie z zasadą zaokrągleń matematycznych zastosowanych 
w programie Excel. 

5. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach: 
1) Oczywiste omyłki pisarskie, 
2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 

ujętym we wzorze umowy, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

ROZDZIAŁ XVI.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO   

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

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

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
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3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, 
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 
dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4)  unieważnieniu postępowania 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 na stronie internetowej. 
3. Z Wykonawcą , który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi 

załącznik nr 9 do SIWZ.  
4. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp, umowa w sprawie niniejszego  zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej, 
2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 

publicznej, 
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie, 
5) zostanie zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ 
6) podlega unieważnieniu:  

− w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ oraz  

− jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp. 
5. Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach określonych w art. 145 ustawy Pzp. 
6. Zamawiający może rozwiązać umowę na zasadach określonych w art. 145a ustawy Pzp. 
7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy złoży 

Zamawiającemu:  
1) harmonogram prac z uwzględnieniem ilości wywożonych oraz ilości utylizowanych odpadów 

niebezpiecznych; 
2) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 
3) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik; 
4) wykaz instalacji na których dokonywana będzie utylizacja odpadów 

8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 PZP. 

ROZDZIAŁ XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY   

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym 
postępowaniu. 

ROZDZIAŁ XVIII. WZÓR UMOWY 

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.. 
2. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie. Przewidywane zmiany do umowy 

zawiera wzór umowy o którym mowa w ust. 1. 

ROZDZIAŁ XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ   

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego 
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

3. Środkami ochrony prawnej, są: 
1) Odwołanie: 

a) 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. 

b) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
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określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

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

d) 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. 

e) Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 
2) Skarga do sądu: 

a) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

b) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 

ROZDZIAŁ XX. INFORMACJE DODATKOWE   

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy 

Pzp. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 
9. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące prawidłowości i kompletności materiałów 

przetargowych (zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego) zgłoszone po terminie 
przeznaczonym na składanie ofert nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek 
roszczeń od Zamawiającego na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Wniesienie zastrzeżeń 
do umowy po zakończeniu postępowania, traktowane będzie przez Zamawiającego jako uchylanie 
się od umowy. 

10. W sprawach nie uregulowanych SIWZ , mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp  oraz odpowiednio 
przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.  

ROZDZIAŁ XXI. KLAUZULA DOTYCZĄCA RODO DLA WYKONAWCÓW 

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

Śląskich 37, 49 - 100 Niemodlin; 
2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez e-mail: 
iod@niemodlin.pl lub na adres: Urząd Miejski w Niemodlinie, Inspektor Ochrony Danych, 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 , 49-100 Niemodlin; 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego 
rozstrzygnięciem, jak również jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 – w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania 
o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji; 

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 

mailto:iod@niemodlin.pl
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5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie 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) osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, 
ma prawo: 
a) dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO; 
b) sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO (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) do żądania od administratora danych osobowych,  ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (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) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, 
że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym 
przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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

ROZDZIAŁ XXII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

Integralną część SIWZ stanowią następujące załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty, 
2. Załącznik nr 1.1 – Informacja o Podwykonawcach. 

3. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia JEDZ dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku 
podstaw wykluczenia. 

4. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej.  

5. Załącznik nr 4 – wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, 
6. Załącznik nr 5 – Wzór wykazu wykonanych usług. 
7. Załącznik nr 6 – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych 
8. Załącznik nr 7 – Wzór wykazu osób 
9. Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia wraz załącznikami do OPZ: 

− Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia; 

− Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia; 

− Załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia; 

− Załącznik nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 
10. Załącznik nr 9 – Wzór umowy. 
11. Pozostałe dokumenty: 

− decyzja Burmistrza Niemodlina nr ROŚ.6236.67.2019 z dn. 08.10.2019 

− uzasadnienie 

− klucz publiczny i identyfikator postępowania 
 

 


