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Rozdział  I 

 

INFORMACJE  OGÓLNE 

 
 

 

1. Informacja o Zamawiającym. 

 

 

 1.1  Postępowanie jest prowadzone przez Gminę Grabowiec, 22-425 Grabowiec,                 

ul. Rynek 3;  telefon centrali/fax: 84-651-24-74, (dalej: Zamawiający). 

 1.2  Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec.  

 1.3  Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania oferty zawarte są w Rozdziale II 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: specyfikacja). 

 1.4  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy udziale 

Komisji Przetargowej (dalej: komisja). 

 

 

2. Opis procedury udzielania zamówienia. 

 

 2.1  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) (dalej: pzp) w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1.                  

 2.2  W sprawach nieuregulowanych pzp lub specyfikacją stosuje się przepisy ustawy         

– Kodeks cywilny. 

 2.3  Oferty złożone w prowadzonym postępowaniu zostaną otwarte publicznie w miejscu  

i  czasie określonym w punkcie 1. rozdziału III specyfikacji. 

 2.4  Po otwarciu ofert Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej, 

zgodnie z zasadami i kryterium określonym w pzp oraz w specyfikacji. 

 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

 3.1  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych              

z terenu Gminy Grabowiec. 

CPV 90.00.00.00-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/  

            sprzątania i usługi ekologiczne 

CPV 90.51.10.00-2 - Usługi wywozu odpadów 

CPV 90.51.20.00-9 - Usługi transportu odpadów 

CPV 90.51.40.00-3 - Usługi recyklingu odpadów 

CPV 90.53.30.00-2 - Usługi gospodarki odpadami 

 3.2  Wykonawca będzie odbierał odpady z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 

Grabowiec oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

zlokalizowanego w Grabowcu przy ul. Koziej 15.  

 3.3  Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbierania i zagospodarowywania odpadów                    

z nieruchomości niezamieszkałych, tj.: z prowadzonej działalności gospodarczej.  
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 3.4  Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do                  

31 marca 2021 roku. 

 3.5  Wykonawca będzie odbierał i zagospodarowywał, w odpowiedniej formie, następujące 

frakcje odpadów: 

 3.5.1  zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne, 

 3.5.2  tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,  

 3.5.3  szkło opakowaniowe bezbarwne, 

 3.5.4  szkło opakowaniowe kolorowe, 

 3.5.5  papier i tektura, 

 3.5.6  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

 3.5.7  meble i odpady wielkogabarytowe, 

 3.5.8  odpady ulegające biodegradacji, 

 3.5.9  chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin, rozpuszczalniki), 

 3.5.10  opony, 

 3.5.11  popiół z palenisk domowych. 

 3.6  Z nieruchomości zamieszkałych Wykonawca będzie odbierał następujące odpady: 

 3.6.1  zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne, 

 3.6.2  tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, 

 3.6.3  szkło opakowaniowe bezbarwne, 

 3.6.4  szkło opakowaniowe kolorowe, 

 3.6.5  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 3.6.6  meble i odpady wielkogabarytowe. 

 3.7  Odpady z nieruchomości zamieszkałych Wykonawca będzie odbierał cyklicznie: 

 3.7.1  zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne – raz w miesiącu kalendarzowym 

począwszy od kwietnia 2018 r. 

 3.7.2  tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – od kwietnia do 

września raz na dwa miesiące, od października do marca raz na trzy miesiące,  

 3.7.3  szkło opakowaniowe bezbarwne i szkło opakowaniowe kolorowe – raz na trzy 

miesiące,   

 3.8  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i odpady wielkogabarytowe 

Wykonawca będzie zbierał dwa razy do roku, przez ich zabieranie sprzed 

nieruchomości na terenie poszczególnych miejscowości. Wykonawca będzie zbierał te 

odpady w terminie (lub terminach) uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym                         

i podaniem do wiadomości w poszczególnych miejscowościach w postaci ogłoszenia. 

Termin zbiórki odpadów musi być podany z co najmniej trzydniowym 

wyprzedzeniem. 

 3.9  Z PSZOK Wykonawca będzie odbierał następujące odpady: 

 3.9.1  tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, 

 3.9.2  szkło opakowaniowe bezbarwne i szkło opakowaniowe kolorowe, 

 3.9.3  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, 

 3.9.4  papier i tekturę, 

 3.9.5  odpady ulegające biodegradacji, 

 3.9.6  chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin, rozpuszczalniki), 

 3.9.7  opony, 

 3.9.8  popiół z palenisk domowych, 

 3.9.9  baterie i akumulatory. 

 3.10  Odpady z PSZOK wykonawca będzie odbierał w terminie dwóch dni roboczych od 

daty zgłoszenia (telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail) przez Zamawiającego 

potrzeby odebrania odpadów. 



 

 

 

 3.11  Wszystkie odebrane odpady winny być ważone na legalizowanej wadze. 

 3.12  Wykonawca będzie odbierał odpady z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

następujących miejscowości gminy Grabowiec: 

 3.12.1  Bereść, 

 3.12.2  Bronisławka, 

 3.12.3  Cieszyn, 

 3.12.4  Czechówka, 

 3.12.5  Dańczypol, 

 3.12.6  Grabowczyk, 

 3.12.7  Grabowiec, 

 3.12.8  Grabowiec-Góra, 

 3.12.9  Henrykówka, 

 3.12.10  Hołużne, 

 3.12.11  Ornatowice-Kolonia, 

 3.12.12  Majdan Tuczępski, 

 3.12.13  Ornatowice, 

 3.12.14  Rogów, 

 3.12.15  Siedlisko, 

 3.12.16  Skibice, 

 3.12.17  Skomorochy Duże, 

 3.12.18  Skomorochy Małe, 

 3.12.19  Szczelatyn, 

 3.12.20  Szystowice, 

 3.12.21  Tuczępy, 

 3.12.22  Wolica Uchańska, 

 3.12.23  Wólka Tuczępska, 

 3.12.24  Żurawlów. 

 3.13  Wykonawca będzie odbierał odpady z nieruchomości zamieszkałych z zachowaniem 

terminów ustalonych w harmonogramie opracowanym stosownie do własnych 

możliwości odbierania. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia 

harmonogramu odbioru odpadów na rok 2018 przed 1 kwietnia 2018 roku. 

Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć harmonogram każdemu właścicielowi 

zamieszkałej posesji, z której będzie odbierał odpady. Wykonawca będzie 

zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym terminu zbierania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i odpadów wielkogabarytowych oraz 

podania do wiadomości w poszczególnych miejscowościach poprzez umieszczenie 

ogłoszeń. 

 3.14  Wykonawca dostarczy, w terminie do 1 kwietnia 2018 roku, właścicielom posesji 

pojemniki na zmieszane odpady komunalne (w ilości 1098 szt.) i będzie je użyczał         

w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia.  

 

Miejscowość 
Pojemnik  

o poj. 80 l 

Pojemnik  

o poj. 120 l 

Pojemnik  

o poj. 240 l 

Bereść 13 20 37 

Bronisławka 6 5 16 

Cieszyn 7 8 10 

Czechówka 9 10 8 

Dańczypol 5 8 6 

Grabowczyk 4 4 13 
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Grabowiec 60 88 104 

Grabowiec-Góra 36 47 62 

Henrykówka 2 10 4 

Hołużne 8 6 12 

Ornatowice-Kolonia 5 10 25 

Majdan Tuczępski 8 15 26 

Ornatowice 0 1 4 

Rogów 7 10 24 

Siedlisko 4 8 10 

Skibice 6 8 11 

Skomorochy Duże 5 12 14 

Skomorochy Małe 6 18 25 

Szczelatyn 1 2 2 

Szystowice 13 26 23 

Tuczępy 7 17 30 

Wolica Uchańska 7 12 22 

Wólka Tuczępska 6 7 12 

Żurawlów 2 5 14 

RAZEM 227 357 514 

Zamawiający będzie aktualizował wykaz nieruchomości zamieszkałych w zakresie 

zmian, a Wykonawca będzie zobowiązany do wyposażenia nowych nieruchomości             

w pojemniki, worki i harmonogramy. 

 3.15  Zamawiający informuje, że w 2017 roku z terenu gminy Grabowiec zostały odebrane 

następujące ilości odpadów: 

 3.15.1  opakowania ze szkła – 55,440 Mg, 

 3.15.2  opakowania z tworzyw sztucznych – 24,370 Mg, 

 3.15.3  niesegregowane odpady komunalne – 301,380 Mg, 

 3.15.4  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 6,045 Mg, 

 3.15.5  odpady wielkogabarytowe – 9,100 Mg, 

 3.15.6  inne odpady nieulegające biodegradacji – 23,700 Mg, 

 3.15.7  popiół paleniskowy  - 3,220 Mg, 

 3.15.8  baterie i akumulatory – 0,157 Mg, 

 3.15.9  lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć – 0,008 Mg. 

Podane ilości odpadów dotyczą nieruchomości na terenie gminy, wyłącznie 

zamieszkałych. 

 3.16  Wykonawca będzie dostarczał worki z folii polietylenowej LDPE o pojemności 120 l 

na odpady segregowane wymienione w punktach: 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.8, 

3.5.11. Worki winny być w następujących kolorach: dla tworzyw sztucznych, metali              

i opakowań wielomateriałowych – kolor żółty, oznaczone napisem: METALE                        

i TWORZYWA SZTUCZNE, dla opakowań ze szkła bezbarwnego – kolor biały, 

oznaczone napisem: SZKŁO BEZBARWNE, dla opakowań ze szkła kolorowego – 

kolor zielony, oznaczone napisem: SZKŁO KOLOROWE, dla odpadów ulegających 

biodegradacji – kolor brązowy, oznaczone napisem: BIO, dla papieru i tektury – kolor 

niebieski, oznaczone napisem: PAPIER, dla popiołu – kolor czarny, oznaczone 

napisem: POPIÓŁ. Worki winny być oznaczone informacją zawierającą  nazwę, adres, 

numer telefonu oraz adres e-mail Wykonawcy. Folia z której będą wykonane worki 

winna być odporna na pękanie i rozrywanie przy całkowitym napełnieniu  

odpowiednimi odpadami i przenoszeniu ich.  



 

 

 

 3.17  Worki na odpady segregowane wymienione w punkcie 3.5.2 – 3.5.4. winny być 

dostarczane w takiej ilości, w jakiej Wykonawca dokona odbioru selektywnych 

odpadów, na każdą nieruchomość i na każdy odbiór, przy czym pierwsze worki                     

w ilości po 1 sztuce należy dostarczyć w terminie do 1 kwietnia 2018 roku.  

 3.18  Wykonawca dostarczy do Urzędu Gminy Grabowiec worki w ilości 500 szt. dla 

każdego rodzaju odpadów wymienionych w punktach: 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.8, 

3.5.11, w celu rozdysponowania mieszkańcom (w przypadku wykorzystania 

zdeponowanych worków Wykonawca na wezwanie Zamawiającego uzupełni wg 

zapotrzebowania worki zdeponowane w Urzędzie Gminy). 

 3.19  Wykonawca, w terminie do 1 kwietnia 2018 roku, wyposaży, na zasadzie użyczenia 

na okres realizacji zamówienia, PSZOK w pojemniki na selektywnie zbierane odpady, 

w ilości po 1 sztuce na poszczególne odpady o pojemności minimum 1100 litrów 

każdy, dla odpadów: 

 3.19.1  dla papieru i tektury – w kolorze niebieskim, 

 3.19.2  dla tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – w kolorze 

żółtym, 

 3.19.3  dla opakowań ze szkła bezbarwnego – w kolorze białym, 

 3.19.4  dla opakowań ze szkła kolorowego – w kolorze zielonym, 

 3.19.5  dla odpadów biodegradowalnych – w kolorze brązowym, 

 3.19.6  dla popiołu – ze specjalnym zamknięciem, w dowolnym kolorze z napisem 

POPIÓŁ, 

 3.19.7  chemikalia – ze specjalnym zamknięciem, w dowolnym kolorze z napisem 

CHEMIKALIA, 

 3.20  Wykonawca, w terminie do 1 kwietnia 2018 roku, wyposaży, na zasadzie użyczenia 

na okres realizacji zamówienia, PSZOK w pojemnik na baterie i akumulatory                         

o pojemności minimum 80 l w kolorze czerwonym z napisem BATERIE                                 

I AKUMULATORY. 

 3.21  Zamawiający zastrzega, że odbiór odpadów z poszczególnych nieruchomości można 

wykonywać w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 19.00                

w sposób zapewniający utrzymanie czystości. 

 3.22  Wykonawca w czasie realizacji odbiorów z terenu gminy winien zapewnić 

Zamawiającemu kontakt telefoniczny w celu zgłaszania ewentualnych 

nieprawidłowości. 

 3.23  Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania odebranych niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych, jeżeli Wykonawca będzie je sortował, do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) odpowiedniej dla gminy Grabowiec, 

określonej w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego, a gdy taka 

instalacja nie będzie mogła przyjmować odpadów – do odpowiedniej instalacji 

zastępczej. Wyznaczony RIPOK dla gminy Grabowiec to Regionalny Zakład 

Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu. 

 3.24  Odebrane selektywnie zebrane odpady Wykonawca będzie zobowiązany do 

odpowiedniego, ze względu na rodzaj odpadu, przekazania podmiotowi 

uprawnionemu do przetwarzania danego rodzaju odpadów.  

 3.25  Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania miesięcznej informacji o ilości 

odebranych poszczególnych odpadów oraz sposobie ich zagospodarowania w terminie 

do 7 dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy informacja, w formie 

kserokopii  potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

 3.26  Wykonawca będzie udostępniał Zamawiającemu informację dotyczącą odbierania, 

transportu i rozładunku odpadów z terenu gminy Grabowiec przez poszczególne 



SIWZ – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych          Strona 8/ 25 

             na terenie  Gminy Grabowiec                    

  

 

 

 

pojazdy. Informacje te będą pochodziły z systemu monitoringu satelitarnego 

pozycjonowania pojazdów. Wykonawca będzie udostępniał te dane w trybie 

stosownym do możliwości posiadanego systemu, tj.: poprzez internet lub jako dane 

zarejestrowane na nośniku. Wykonawca w tym celu udostępni posiadane 

oprogramowanie i przeszkoli w posługiwaniu się nim przedstawiciela Zamawiającego. 

 3.27  Wykonawca będzie przedstawiał miesięczną informację – Kartę przekazania odpadów 

z realizacji przedmiotu zamówienia, w terminie do 7 dni po zakończeniu miesiąca, 

którego będzie dotyczyć informacja. Informacja winna zawierać: 

 3.27.1  ilości odebranych poszczególnych rodzajów odpadów, 

 3.27.2  sposób i ilość zagospodarowanych poszczególnych odpadów z podaniem nazwy                

i adresu instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne, 

 3.27.3  wykaz nieruchomości zamieszkałych z których odebrano odpady. 

Zaakceptowana przez Zamawiającego informacja będzie podstawą do wystawienia 

faktury VAT za wykonanie usługi w danym miesiącu. Do wystawienia faktury przez 

Wykonawcę będzie brana pod uwagę rzeczywista masa odebranych                                     

i zagospodarowanych odpadów. 

 3.28  Wykonawca będzie przedstawiał sprawozdania z realizacji przedmiotu zamówienia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 3.29  Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących wszystkie czynności składające się na odbiór 

odpadów w trakcie realizacji zamówienia. 

 3.30  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnośnie spełniania 

przez Wykonawcę wymogu zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w pkt 3.29 czynności. Zamawiający uprawniony jest  w 

szczególności do: 

 3.30.1  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów 

określonych w pkt 3.29; 

 3.30.2  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 3.31  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody 

potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 3.29 czynności 

w trakcie realizacji zamówienia. 

 3.32  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 3.33  Termin realizacji zamówienia od 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2021 r. 

 

4. Wymagania i warunki, które muszą spełnić Wykonawcy oraz opis sposobu 

dokonania oceny spełnienia tych warunków. 

 

 4.1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania, oraz spełniają poniższe warunki w postępowaniu: 

 4.1.1  posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej: 

 4.1.1.1  są wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grabowiec – złożą 

oświadczenie w ofercie, a Zamawiający sprawdzi prawdziwość oświadczenia,  

 4.1.1.2  posiadają aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych, wydane przez 



 

 

 

właściwego starostę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) w związku 

z art. 233 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.:Dz. U. z 2018 

r., poz.21 z póź. zm.) lub zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 

49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 

21 z póź. zm.) lub inne ważne zezwolenie obejmujące swym zakresem zezwolenie 

na transport odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia – 

przedstawią potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu,  

 4.1.1.3  są wpisani do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny                      

i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.            

o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z póź. zm) – złożą odpowiednie 

oświadczenie w ofercie z podaniem numeru rejestrowego rejestru prowadzonego 

przez Marszałka Województwa Lubelskiego, 

 4.1.2  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia: 

 4.1.2.1  przyjmą warunki rozliczenia za wykonany przedmiot zamówienia określone                     

w projekcie umowy, 

 4.1.2.2  posiadają opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku – inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę co najmniej 100 tys. zł. 

 4.1.3  posiadają zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia:  

 4.1.3.1  wykażą, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a gdy 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonali należycie,                   

a w przypadku świadczeń wykonywanych obecnie – wykonują należycie, przez 

okres co najmniej jednego roku jedno zadanie polegające na odbieraniu                                          

i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z jednolitego terenu (gminy, miasta) na 

którym zamieszkuje co najmniej 4.200 osób, w tym zmieszanych 

(niesegregowanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych o masie 

łącznej co najmniej 380 Mg w ciągu 12 miesięcy – złożą wykaz i dokumenty 

poświadczające, 

 4.1.3.2  wykażą, że posiadają: 

 4.1.3.2.1  co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych, 

 4.1.3.2.2  co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych, w tym co najmniej jeden z wyposażeniem do obsługi 

pojemników w które Wykonawca wyposaży PSZOK,  

 4.1.3.2.3  co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, 

Wykazane wyżej pojazdy winny być wyposażone w system monitoringu bazującego 

na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, 

przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju, 

system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów – 

umożliwiający weryfikację tych danych – złożą odpowiedni wykaz. 

Pojazdy winny być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą 

firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości. 

 4.1.3.2.4  bazę magazynowo-transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km 

od granicy Gminy Grabowiec na terenie do którego posiadają tytuł prawny                    

i spełniającą warunki, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska                   

z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
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odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – złożą 

odpowiednie oświadczenie  w ofercie. 

 4.2   Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 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. W treści zobowiązania powinien być określony 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. 

 4.3   Z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie  art.  24 ust. 1 ustawy pzp wyklucza 

się: 

 4.3.1  Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

 4.3.2  Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

 4.3.2.1  o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.              

z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca                

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 1051), 

 4.3.2.2  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy z dnia                      

6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, 

 4.3.2.3  skarbowe, 

 4.3.2.4  o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

 4.3.3  Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt. 4.3.2. 

 4.3.4  Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności;  

 4.3.5  Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne                                       

i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

 4.3.6  Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 4.3.7  Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę                             

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 



 

 

 

 4.3.8  Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, 

o dzieło, agencyjnej, lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału                          

w postępowaniu; 

 4.3.9  Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych; 

 4.3.10  Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na postawie ustawy  z dnia 28 października             

2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933); 

 4.3.11  Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne, 

 4.3.12  Wykonawców , który należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy                  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 

229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w  postępowaniu u udzielenie zamówienia. 

 4.4  Z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie  art.  24 ust. 7 ustawy pzp wykluczenie 

wykonawcy następuje: 

 4.4.1  w przypadkach, o których mowa w 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; 

 4.4.2  w przypadkach, o których mowa: 

 4.4.2.1  w art. 14 ust. 1 pkt 13 lit. 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; 

 4.4.2.2  w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy pzp, 

 4.4.2.3  w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 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; 

 4.4.3  w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20  lub art. 24. Ust. 5 pkt 2 i 4 

ustawy pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienie zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia; 

 4.4.4  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 zamówienie 

publiczne; 

 4.4.5  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. 

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

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 
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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. 

 4.6  Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,                   

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp,  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. 

 4.7  Ocena spełnienia warunków określonych w pkt 4.1. dokonana zostanie według 

formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w treści oferty, 

dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w specyfikacji. 

 4.8  Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia takich dokumentów i/lub 

złożenia takich oświadczeń, z których treści będzie wynikało jednoznacznie, iż 

warunki określone w pkt 4.1. są spełnione – opis dokumentów podany jest punkcie 

4. Rozdziału II  specyfikacji. 

 4.9  W przypadku niezłożenia w określonym terminie oświadczeń i dokumentów   

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub złożenia 

dokumentów zawierających błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

 4.10  W przypadku złożenia dokumentów niepełnych, które w sposób jednoznaczny nie 

potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymagających 

dodatkowych wyjaśnień ze strony Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

złożenia wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie. 

 4.11  Jeżeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca nie uzupełni 

złożonych oświadczeń i dokumentów lub nie złoży wyjaśnień, zostanie wykluczony     

z postępowania. 

 4.12  Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania                            

o udzielenie zamówienia. 

 4.13  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 

ustawy pzp. 

 

 

5. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji. 

 

 5.1  Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji nie później niż do dnia 21.02.2018 roku włącznie. 

 5.2  Pytania powinny być sformułowane na piśmie i przekazane Zamawiającemu w formie 

i w sposób określony w punkcie 3. Rozdziału III specyfikacji. 

 5.3  Pytania powinny być opatrzone nazwą stawiającego je Wykonawcy. 

 5.4  Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert. 

 5.5  Treść zapytania i odpowiedzi Zamawiający przekaże jednocześnie wszystkim 



 

 

 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację, oraz udostępni je na stronie 

internetowej o adresie: www.grabowiec.pl/pib1 -  bez ujawniania źródła zapytania. 

 5.6  Zamawiający nie będzie odpowiadał na pytania zadawane telefonicznie. 

 

6. Zmiany w treści specyfikacji oraz przedłużenie terminu składania ofert. 

 

 6.1  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 

terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji. 

 6.2  Dokonaną w ten sposób zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie, 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie 

internetowej o adresie: www.grabowiec.pl/bip1; informację o zmianie i przedłużeniu 

terminu na składanie ofert, o ile będzie to konieczne.  

 6.3  Jeżeli zmiana treści specyfikacji będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia           

o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie  

Zamówień Publicznych. 

 6.4  Gdy Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenie o zamówieniu, Zamawiający 

przedłuży termin na złożenie ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian              

w ofertach, jeżeli będzie to konieczne.  

 6.5  Wszystkie dokonane przez Zamawiającego zmiany staną się wiążące dla 

Wykonawców. 
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Rozdział  II 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU SPORZĄDZENIA                               

I ZŁOŻENIA OFERTY 

 

 

 
1. Dopuszczalna ilość składanych ofert. 

 

1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

1.2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

1.3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

2. Koszty sporządzenia oferty. 

 

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi 

Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem pkt. 4.3. rozdziału III 

specyfikacji. 

 

 

3. Postać oferty. 

 

3.1. Oferta, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, musi być sporządzona 

przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji. 

3.2. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym 

Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

3.3. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów wymaganych 

postanowieniami niniejszej specyfikacji. 

3.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisana 

lub inną trwałą i czytelną techniką. 

3.5. Oferta, w miejscach określonych, oraz załączniki powinny być podpisane przez osobę 

(osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli    

w jego imieniu oraz opatrzone pieczęcią imienną tej osoby (pieczęciami imiennymi 

tych osób) gdy jest to wymagane. 

3.6. Za osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy uznaje się: 

3.6.1. osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach 

spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, 

3.6.2. osoby fizyczne (także działające “pod firmą”), składające ofertę wspólną (także “pod 

firmą”) – tak jak wynika to z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności 

Gospodarczej (dla osób fizycznych lub dla “firmy”), 

3.6.3. osoby legitymujące się odpowiednim, stałym pełnomocnictwem szczególnym do 

sporządzania ofert oraz do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniach               

o udzielenie zamówienia publicznego lub pełnomocnictwem szczególnym do 

sporządzenia oferty i reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu 

przetargowym, udzielonym przez osoby, o których mowa w punktach 3.6.1. i/lub 

3.6.2. niniejszego rozdziału specyfikacji. 



 

 

 

3.7. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania         

w postępowaniu i zawarcia umowy. 

3.8. Złożenie oferty przez osoby fizyczne (także występujące jako spółka cywilna) należy 

traktować jako ofertę złożoną przez Wykonawców ubiegających się wspólnie               

o zamówienie. 

3.9. Wszystkie strony oferty wraz z wymaganymi załącznikami powinny być 

jednoznacznie ponumerowane, ułożone w kolejności przedstawionej w spisie treści 

oferty i trwale złączone, z zastrzeżeniem pkt. 3.12. 

3.10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 

(osoby) podpisującą(-ce) ofertę. 

3.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 pzp oferty składane                         

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili 

ich otwarcia. 

3.12. Wszelkie informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę                     

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane 

innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: “Nie udostępniać 

innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu. Informacja stanowi 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11. ust. 4. ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503. z późn. zm.)” i winny 

być załączone jako odrębna część, w oddzielnej, wewnętrznej kopercie.  

 

 

4. Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia. 

 

4.1. Oferta winna zawierać informacje i dokumenty, określone poniżej i zawarte w spisie 

treści oferty. Informacje opisane jako “Część ...” stanowią gotowe formularze do 

wypełnienia. 

4.1.1. Część I. Dane Wykonawcy/-ów, 

4.1.2. Część II. Oferta zasadnicza, 

4.1.3. Załącznik nr I/(i) - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku 

podstaw do wykluczenia (na  podstawie zapisu art.  24, ust 1 i 5, 

pzp),  gdzie: i - kolejny każdy Wykonawca dla Wykonawców 

składających ofertę wspólną -załącznik stanowi gotowy 

formularz.  

 Zgodnie z art. 24 ust. 8 pzp  Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 pkt 13-14 i 16-20 lub art. 24 ust. 5, 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. 

4.1.4. Załącznik nr II                  -  aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu 
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warunków udziału w postępowaniu (na podstawie zapisu art. 

25a ust. 1 pzp) - załącznik stanowi gotowy formularz. 

4.1.5.  Załącznik nr III        - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku 

podstaw do wykluczenia (na podstawie zapisu art. 25 ust. 1 pzp) - 

załącznik stanowi gotowy formularz. 
4.1.6.   Załącznik nr IV (j)     - aktualny 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert gdzie: j - 

kolejny każdy Wykonawca dla Wykonawców składających 

ofertę wspólną. 

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,                      

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument lub dokumenty winny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4.1.7.  Załącznik nr V - oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności albo 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (art. 24 

ust. 1 pkt 23 pzp) – załącznik stanowi gotowy formularz.             

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza Zamawiający przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty  

w terminie, ceny i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania          

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu                                

o udzielenie zamówienia. 

Wykonawca nie należący do żadnej grupy kapitałowej może oświadczenie 

(załącznik nr V) złożyć razem z ofertą. 

4.1.8. Załącznik nr VI - dokument/y potwierdzające posiadanie aktualnego 

zezwolenia na transport odpadów komunalnych z terenu 

gminy Grabowiec, wydane przez właściwego starostę,                     

o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243,               

z późn. zm.) w związku z art. 233 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.:Dz. U. z 2018 r., poz.21                  

z póź. zm.) lub zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym 

mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.                    

o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z póź. zm.) lub 

inne ważne zezwolenie obejmujące swym zakresem 

zezwolenie na transport odpadów będących przedmiotem 

niniejszego zamówienia, 

4.1.9. Załącznik nr VII        - wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a gdy okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – to w tym okresie, a w przypadku 

świadczeń wykonywanych obecnie przez okres co najmniej 



 

 

 

jednego roku jedno zadanie polegające na odbieraniu                    

i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z jednolitego 

terenu (miasta, gminy) na którym zamieszkuje co najmniej 

4 200 osób, w tym zmieszanych (niesegregowanych) 

odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych o masie 

łącznej co najmniej 380 Mg w ciągu 12 miesięcy. Wykaz 

powinien zawierać informacje o: rodzaju wykonanej usługi, 

ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów, 

obsługiwanym terenie i liczbie mieszkańców, dacie 

wykonania/wykonywania usługi, potwierdzających należyte 

wykonanie usługi (nazwa, adres, telefon) – załącznik stanowi 

gotowy formularz. 

4.1.10.   Załącznik nr VIII/(l) - dokument lub dokumenty potwierdzające należyte wykonanie/ 

wykonywanie usług, z danymi dotyczącymi usługi (ilość 

odebranych i zagospodarowanych odpadów, liczba 

mieszkańców i data wykonania usługi) tożsamymi z danymi 

zawartymi w Załączniku nr VII, gdzie: l – numer kolejny            

z wykazu stanowiącego Załącznik Nr VIII. 

4.1.11.   Załącznik nr IX/(n) -pełnomocnictwo/-a (jeśli dotyczy), do sporządzenia oferty (patrz 

punkt 3.6.3.)  i/lub do złożenia wspólnej oferty                                     

i reprezentowania Wykonawców w postępowaniu (i zawarcia 

umowy), gdzie: n – numer kolejnego pełnomocnictwa. 

4.1.12.   Załącznik nr X - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia z danymi: imię nazwisko, czynności wykonywane 

podczas realizacji zamówienia, wymiar etatu, czas 

obowiązywania umowy – załącznik stanowi gotowy formularz,                                       

4.1.13  Załącznik nr XI    - wykaz pojazdów, które będą wykorzystywane przy realizacji 

zamówienia - załącznik stanowi gotowy formularz. 

4.1.14.   Załącznik nr XII -  opłacona polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności, na kwotę minimum 100.000,-PLN-                                

w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, 

warunek minimalnej kwoty ubezpieczenia może być spełniony 

łącznie, przez wszystkich lub część Wykonawców. 

 

4.1.15. Załącznik nr XIII(k) - dokumenty potwierdzając dysponowanie zasobami podmiotów 

innych przy realizacji przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy, 

gdzie: k – kolejny dokument. 

 

UWAGA!  

 

Dokumenty o których mowa w pkt. 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.11 Wykonawca zobowiązany jest  złożyć 

w formie pisemnej wraz z ofertą. 

 

Dokumenty o których mowa w pkt. 4.1.6, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15 

Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 pzp. 

 

4.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, który w oryginale lub jako kopię 
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należy przedstawić, jako Załącznik określony w punkcie 4.1.6, zastępuje się go 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio: kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument taki winny być 

wystawione w odpowiednim, wymaganym terminie wystawienia zastępowanego 

dokumentu.  

4.3. Wszelkie dokumenty składane w języku obcym winny być złożone wraz                      

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

4.4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów i informacji zawierających 

dane finansowe/ekonomiczne wyrażone w innej walucie, Zamawiający dokona jej 

przeliczenia w oparciu o średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia wszczęcia 

postępowania.    

4.5. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez 

Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby 

stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. 

4.6. Załączniki do oferty będące kopiami dokumentów oryginalnych winny być opisane      

i potwierdzone przez Wykonawcę: 

4.6.1. opisem: “Załącznik nr ..... do oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec” – 

wskazane w górnej części załącznika, 

4.6.2. opisem: "Za zgodność z oryginałem:" – co najmniej na ostatniej stronie załącznika 

w dolnej części – jeśli załącznik jest składany w postaci kopii oryginału, 

4.6.3. podpisami i pieczątkami imiennymi osób uprawnionych do sporządzenia oferty –

umieszczenie jak w pkt. 4.6.2.  

4.7. Załączniki stanowiące dokumenty oryginalne Wykonawca opisuje tylko w sposób 

podany w punkcie 4.6.1. 

4.8. Załączniki wykazane w punktach 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9., 4.1.12., i 4.1.13. 

jako gotowe formularze Wykonawca wypełnia jako gotowy druk i podpisuje na 

zasadach jak dla oferty (patrz punkt 3.5). 

4.9. Oferta, oprócz pozostałych dokumentów, winna być sporządzona na załączonym 

formularzu Oferty. 

4.10. Wykonawca w formularzu Oferty wypełnia tylko pola w żółtym kolorze. 

4.11. W przypadku, gdy pole nie będzie wypełnione należy je całe przekreślić znakiem "X" 

4.12. Na stronie tytułowej oferty Wykonawca umieści pieczęć firmową lub pieczęcie 

firmowe w przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę. 

4.13. Gdy Wykonawca ustanowił pełnomocnictwo do sporządzenia oferty jako Załącznik nr 

IX przedstawia oryginał pełnomocnictwa sporządzony zgodnie z opisem zawartym    

w punkcie. 3.6.3. lub jego kopię potwierdzoną jak w pkt. 4.6. i przekreśla w spisie 

treści oferty w pozycji 12. pole z opisem: „Nie Dotyczy”. Wykonawca, który nie 

ustanowił pełnomocnictwa nie przedstawia Załącznika nr IX i w spisie treści oferty    

w pozycji 12. przekreślają pole z opisem: „Dotyczy”. 

4.14. Gdy Wykonawca składa ofertę wspólną (w imieniu swoim i innych Wykonawców) 

jako Załącznik nr IX przedstawia oryginał pełnomocnictwa lub pełnomocnictw 

udzielonych przez innych Wykonawców do złożenia wspólnej oferty i reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu (i zawarcia umowy). Stosownie do sytuacji, w której 

Wykonawca składa wspólną ofertę sporządzoną przez pełnomocnika, pełnomocnictwa 

udzielone przez innych Wykonawców muszą uwzględniać taki stan rzeczy. Wykonawca 

przekreśla w spisie treści oferty w pozycji 12. pole z opisem: „Nie Dotyczy”.  



 

 

 

4.15. Gdy oferta jest wspólną ofertą Wykonawców część I oferty – „Dane Wykonawcy”  

należy skopiować tyle razy, ilu Wykonawców składa wspólną ofertę i przedstawić 

wszystkie dane dla każdego Wykonawcy na odrębnej stronie. 

4.16. W cz. II oferty - "Ofercie zasadniczej" Wykonawca wypełnia wszystkie pola              

w kolorze żółtym: 

4.16.1. w punkcie 1. Wykonawca wypełni tabelę, do której wpisze cyfrowo cenę 

jednostkową, wartość netto, podatek VAT, wartość brutto, za odbiór                                  

i zagospodarowanie poszczególnych rodzajów odpadów oraz cenę oferty 

przedstawionej, jako sumę wartości brutto poszczególnych rodzajów odpadów  

4.16.2. Cena oferty jest ceną szacunkową.  Rzeczywista wartość zamówienia w danym 

miesiącu wynikać będzie z iloczynu ceny jednostkowej dla poszczególnych 

rodzajów odpadów  i  faktycznie wytworzonej ilości odpadów. 

4.16.3. w punkcie 3. Wykonawca zaznaczy znakiem X termin płatności faktury 

4.16.4. W punkcie 4. Wykonawca w przypadku powierzenia Podwykonawcom części 

zamówienia, wypełni pole w kolorze żółtym wpisując zakres zamówienia, który 

zamierza powierzyć Podwykonawcom. 

4.16.5. w punkcie 11. Wykonawca wpisze osobę (imię i nazwisko) upoważnioną do 

kontaktów z Zamawiającym oraz poda numer telefonu pod którym dostępna jest 

wskazana osoba.  

4.16.6. na końcu części II Wykonawca wpisze miejscowość i datę sporządzenia oferty oraz 

przystawi pieczęć firmową i podpisze ofertę w osobach upoważnionych wraz            

z przystawieniem ich pieczęci imiennych. 

 

 

5. Kryteria oceny ofert. 

 

5.1. Przy ocenianiu oferty Zamawiający uwzględni następujące kryteria: 

5.1.1. „cena” w wadze 60 %, za które oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów, 

5.1.2. „termin płatności faktury” w wadze 40%, za które oferta może uzyskać maksymalnie 

40 punktów. Minimalny okres płatności za przedmiot zamówienia jaki Wykonawca 

może zaoferować wynosi 7 dni, natomiast maksymalny 30 dni. 

5.2. Obliczanie punktów w kryterium cena zostanie dokonane na podstawie wzoru: 

 

C =  x 60 

gdzie: 

 

C – punkty badanej oferty w kryterium „cena” 

Cmin – najniższa cena brutto spośród ważnych ofert 

Co – cena brutto badanej oferty 

5.3. „termin płatności faktury” w wadze 40%, za które oferta może uzyskać maksymalnie 

40 punktów.  Przyznanie punktów za kryterium „termin płatności”: 

          7 dni – 20 pkt, 

         14 dni – 30 pkt, 

         30 dni – 40 pkt. 

 

T – termin płatności 

 

5.4. Ocena ofert przy zastosowaniu kryterium „termin płatności faktury” zostanie 
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dokonana przez Zamawiającego na podstawie informacji zamieszczonych przez 

Wykonawcę w formularzu Oferty. 

5.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie 

postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę 

punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych 

kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

 

P = C + T  

gdzie:   

 C -   liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w  kryterium „cena” 

 T - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „termin płatności” 

5.6. Za cenę oferty przyjmuje się wielkość podaną przez Wykonawcę w punkcie 1. cz. II 

oferty, przedstawionej, jako sumę wartości brutto poszczególnych rodzajów odpadów 

wskazanych w tabeli. Wykonawca jest zobowiązany w jednostkowej cenie odbioru             

i zagospodarowania odpadów uwzględnić wszystkie koszty, które mogą wpłynąć na tę 

cenę. Ustalona w ten sposób jednostkowa cena odbioru i zagospodarowania odpadów 

będzie ceną ryczałtową i nie będzie podlegała zmianie. 

5.7. Za termin płatności przyjmuje się wielkość podaną przez Wykonawcę w punkcie 3. cz. 

II oferty. 

5.8. Jeżeli dwie lub więcej ofert będzie zawierało jednakową liczbę punktów, Zamawiający 

poprosi Wykonawców, którzy złożyli te oferty o złożenie ofert dodatkowych oraz 

poda wszelkie informacje o terminie, formie i sposobie złożenia ofert dodatkowych.  

5.9. W ofercie dodatkowej Wykonawca nie może podać ceny wyższej niż w ofercie. 

5.10. W przypadku złożenia ofert dodatkowych Zamawiający wybierze ofertę tego 

Wykonawcy, który złożył ofertę dodatkową z najniższą ceną.    

 

 

6. Termin i miejsce składania ofert. 

 

6.1. Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w sekretariacie 

Zamawiającego – pokój 15 ul. Rynek 3, do dnia 26 lutego 2018  roku do godziny 

1000. 

6.2. Jeżeli oferta złożona w niniejszym postępowaniu wpłynie do Zamawiającego po 

terminie określonym do składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 

Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci ofertę po upływie terminu na 

wniesienie odwołania. 

6.3. Wykonawca w chwili składania oferty otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie 

wpłynięcia oferty zawierające datę i godzinę wpływu oraz numer pod którym 

zarejestrowano złożoną ofertę. 

6.4. Nie wydaje się potwierdzenia w przypadku dostarczenia oferty jako przesyłki 

pocztowej lub przesyłki kurierskiej. 

 

  

7. Wadium. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium zabezpieczającego ofertę złożoną          

w niniejszym postępowaniu. 

 

8. Opakowanie i oznakowanie oferty. 



 

 

 

 

8.1. Oferta powinna być złożona lub przesłana w nieprzejrzystej, zamkniętej                                    

 i  zabezpieczonej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego na adres podany               

 w rozdziale I. pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji. Złożenia oferty należy dokonać            

 w sekretariacie Zamawiającego – pokój Nr. 15. 

8.2. Na kopercie należy umieścić następujący napis: „Oferta na odbiór                                          

 i  zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na 

 terenie Gminy Grabowiec”- Nie otwierać do dnia 26 lutego 2016 r., do godz. 1030. 

8.3.  Koperta winna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, dopuszczalna 

 postać - pieczęć firmowa Wykonawcy, pod warunkiem jej, nie budzącej wątpliwości, 

 czytelności. 

8.4. Wykonawca może złożyć ofertę w dodatkowej – zewnętrznej kopercie oznaczonej jak 

 w pkt. 8.1. i 8.2., lecz bez cech mogących zidentyfikować Wykonawcę. 

8.5. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty (kopert), 

 Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej 

 przedterminowe otwarcie. 

 

 

9.    Zmiana i wycofanie oferty. 

 

9.1  Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

 złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 

 powiadomienie o złożeniu oferty zmienionej lub wycofaniu oferty, przed upływem 

 terminu składania ofert. 

9.2. Oferta zmieniona musi odpowiadać wszystkim wymogom określonym w niniejszej 

specyfikacji, a koperta lub koperta zewnętrzna - jeżeli Wykonawca składa ofertę                  

w dwóch kopertach, winna dodatkowo zawierać dopisek: "Oferta zamienna". 

9.2. Oferty podlegające zmianie i oferty wycofane Zamawiający zwróci Wykonawcy bez 

 otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 

9.3. Informację o wycofaniu oferty w formie otwartego pisma należy złożyć w miejscu 

 składania ofert lub przesłać w ogólnie przyjętej formie na adres Zamawiającego          

 w terminie gwarantującym otrzymanie informacji przed terminem otwarcia ofert. 

9.4. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za otwarcie oferty, jeżeli zawiadomienie     

 o wycofaniu oferty lub oferta zamienna nie dotrze do niego przed terminem otwarcia 

 ofert. 

 

10. Termin związania ofertą. 

 

 10.1  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

 10.2  Przed upływem terminu związania złożoną ofertą Zamawiający może zwrócić się do 

Wykonawcy o przedłużenie terminu o czas nie dłuższy niż 60 dni. 

 10.3  Uzasadniony wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą, Zamawiający 

wystosuje na piśmie, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

określonego w pkt. 10.1. 

 10.4  O przedłużenie terminu związania ofertą Zamawiający może wystąpić tylko raz. 

 10.5  Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą składając 

Zamawiającemu stosowane oświadczenie. 
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Rozdział  III 

 

POSTĘPOWANIE  PRZETARGOWE 
 

 

 

1. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

 

Zamawiający otworzy oferty w dniu 26 lutego 2018 roku, o godz. 1030 w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. Rynek 3 - w świetlicy. 

 

2. Otwarcie i ocena ofert. 

 

2.1. Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

2.2. W trakcie otwierania ofert Zamawiający poda: nazwy i adresy Wykonawców, ceny 

ofert zamówienia oraz oferowane terminy płatności. 

2.3. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do 

Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie 

otwarcia ofert. Zamawiający prześle Wykonawcy niezwłocznie te informacje. 

2.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zmieści na stronie internetowej 

www.grabowiec.pl/bip1 informacje dotyczące: 

2.4.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2.4.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

2.4.3. ceny, termin płatności faktury. 

2.5. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać 

udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego 

oferty. 

2.6. Przed oceną ofert zamawiający sprawdzi czy oferta została złożona przez 

uprawnionego do udziału w postępowaniu Wykonawcę, tj. czy Wykonawca spełnia 

wszystkie warunki określone w punkcie 4.1. Rozdziału I specyfikacji i w przypadku 

gdy Wykonawca nie spełni chociażby jednego z warunków zostanie wykluczony         

z postępowania. Zapisy punktów 4.9. i 4.10. Rozdziału I specyfikacji stosuje się 

odpowiednio. 

2.7. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje uznana za odrzuconą. 

2.8. Przed szczegółową oceną ofert, złożonych przez Wykonawców niewykluczonych         

z postępowania, Zamawiający sprawdzi czy: 

2.8.1. oferta jest zgodna z pzp, 

2.8.2. oferta w swej treści odpowiada specyfikacji, 

2.8.3. złożenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

2.8.4. oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 

2.8.5. oferta nie została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania, 

2.8.6. oferta nie zawiera błędów w obliczeniu ceny, 

2.8.7. oferta jest zgodna z odrębnymi przepisami,  

2.8.8. oferta spełnia wszelkie wymagania określone w przepisach pzp i specyfikacji. 

2.9. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie będzie spełniała warunków określonych           



 

 

 

w punkcie 2.8. 

2.10. Zamawiający poprawi w ofercie, w myśl art. 87 pzp: 

2.10.1. oczywiste omyłki pisarskie, 

2.10.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

2.10.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty.  

2.11. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o poprawkach w jego ofercie 

dokonanych zgodnie z punktem 2.10. 

2.12. Oferty spełniające wymagania formalne i merytoryczne w zakresie przedmiotu  

zamówienia będą oceniane przez komisję zgodnie z kryterium zawartym w punkcie 5. 

rozdziału II specyfikacji. 

 

3. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

 

3.1. Zamawiający informuje, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 

informacje związane z niniejszym postępowaniem mogą być przekazywane pisemnie, 

faksem lub drogą elektroniczną. 

3.2. Zamawiający będzie przyjmował dokumenty, o których mowa w pkt 3.1., 

3.2.1. faksem na numery 084-651-24-74, 

3.2.2. drogą elektroniczną na adres mailowy: zp@grabowiec.pl, 

3.3. Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy dokumenty, o których mowa w pkt 3.1., 

faksem lub drogą elektroniczną na numer faksu lub adres mailowy podany w części I 

oferty. 

3.4. Strona, która odebrała dokument za pomocą faksu zobowiązana jest do pisemnego 

potwierdzenia w postaci adnotacji (odręcznej) na otrzymanym faksie: “Faks 

otrzymaliśmy czytelny” oraz podanie daty, przystawienie pieczęci firmowej, podpisu 

wraz z pieczątką imienną osoby merytorycznie właściwej i przesłanie faksem tak 

opisanego dokumentu (1-szej strony) stronie nadającej. 

3.5. Wysłanie dokumentu drogą elektroniczną będzie następowało z opcją “Żądaj 

potwierdzenia dostarczenia wiadomości” 

3.6. Strona, która odebrała dokument przesłany drogą elektroniczną zobowiązana jest do 

potwierdzenia otrzymania wiadomości. 

 

4. Unieważnienie postępowania. 

 

4.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

4.1.1. nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 

4.1.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć 

tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

4.1.3. w postępowaniu dwie lub kilka ofert będzie zawierało identyczną liczbę punktów, a 

najkorzystniejsze oferty dodatkowe będą zawierały taką samą liczbę punktów,  

4.1.4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć, 

4.1.5. postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4.2. Zamawiający zawiadomi o unieważnieniu postępowania równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie 
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faktyczne i prawne. 

4.3. Jeżeli przetarg zostanie unieważniony z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

Wykonawcy, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu będzie przysługiwało 

roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,                  

w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

4.4. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający na wniosek Wykonawcy, 

który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi go o wszczęciu kolejnego 

postępowania dotyczącego niniejszego przedmiotu zamówienia. 

 

5. Ogłoszenie wyniku postępowania i tryb zawarcia umowy. Warunki dopuszczalności 

zmiany umowy. 

 

5.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 

zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

5.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, 

5.1.2. nazwach (firmach), siedzibach i adresach Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz 

ze streszczeniem ocen oraz cenami ofert, 

5.1.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne      

i prawne, 

5.1.4. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

5.1.5. terminie po upływie, którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia 

publicznego. 

5.2. Zamawiający umieści ogłoszenie o wyborze oferty na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. Rynek 3, oraz na stronie internetowej o adresie: 

www.grabowiec.pl/bip1. 

5.3. Jeżeli wybrana najkorzystniejsza oferta została złożona przez Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda od Wykonawców umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców przy realizacji zamówienia. 

5.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, który 

złożył najkorzystniejszą ofertę, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania 

ofertą, z zastrzeżeniem pkt 5.5. 

5.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie przedmiotu zamówienia w terminie 

krótszym niż 5 dni, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 

5.6. Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy po upływie terminu związania ofertą, także  

przedłużonym na wniosek Zamawiającego, jeżeli informację o wyborze oferty 

Zamawiający przekaże Wykonawcom przed upływem terminu związania ofertą,           

a Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, samodzielnie przedłuży termin 

związania ofertą.  

5.7. Zamawiający odrębnie powiadomi Wykonawcę, z którym zawrze umowę, o terminie    

i miejscu zawarcia umowy. 

5.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający zawrze umowę z tym z pozostałych Wykonawców, którego oferta 

zawierała najniższą cenę spośród pozostałych ofert, chyba że nie złożono żadnych 

innych ważnych ofert. Zapisy niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do ofert 

dodatkowych. Zapis punktu 5.6. stosuje się odpowiednio. 



 

 

 

5.9. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umownych w stosunku do treści oferty, 

na postawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jeżeli: 

5.9.1. zostanie zmieniona stawka podatku VAT dla dostaw przewidzianych dla przedmiotu 

zamówienia 

5.9.2. zostaną zmienione przepisy prawne dotyczące przedmiotu zamówienia. 

    

 

 

6. Środki ochrony prawnej. 

 

6.1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli 

lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp, 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami pzp. 

6.2. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej oraz sposobu ich wnoszenia zostały 

uregulowane w Dziale VI ustawy pzp. 

 

7. Inne 

 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy pzp 

oraz Kodeksu Cywilnego.  
 


