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SPECYFIAKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

W POSTĘPOWANIU  O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO PN.: 

 

Usługa  odbioru i dalszego zagospodarowanie odpadów, folii „mix”( kod odpadu 15 01 02 ) z 

Instalacji Komunalnej  w Woli Pawłowskiej 

 

 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) 

 

 

 

 

 

Z A T W I E R D Z A M: 

     Prezes Zarządu  

Mirosław Szymańczyk 
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1. INFORMACJE OGÓLNE. 

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie 

Adres zamawiającego: ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów 

Telefon/Faks: 23 672 22 42/ 23 672 22 42 

Internet: www.pukciechanow.pl 

E-mail: puk@pukciechanow.pl 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 

1843..), zwana w dalszej części specyfikacji „ustawą”. 

 Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów, folii 

„mix”( kod odpadu 15 01 02 ) z Instalacji Komunalnej  w Woli Pawłowskiej – dalej odpad/y. 

Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi m.in. w Załączniku nr 1 Załącznik  

„Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku stanowiącym załącznik” do ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 roku o odpadach (tj. z dnia 15 marca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z póź. zm). 

2.2. Szacunkowa ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania 

umowy wyniesie nie więcej niż 1400 Mg 

2.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania mniejszej ilości odpadu w okresie 

obowiązywania umowy , a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 

2.4. Odpady przeznaczone do dalszego zagospodarowania powstają na linii sortowniczej, na której 

sortowane są niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01) oraz odpady surowcowe ( z grupy 

15 i 20). Odpady są belowane na prasie w formie kostek o wymiarach 80x100x150 cm związane 

stale  drutem o grubości 3,2 mm. Średnia gęstość objętościowa odpadu to 480 kg/m3. 

2.5. Odbiór odpadu folii „mix” będzie odbywał się w dniach od poniedziałku do piątku w ilości 

określonej w zamówieniu jednostkowym przesłanym mailem (lub faksem) lub też telefonicznie do 

przedstawiciela Wykonawcy. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie odbywało 

się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego. 

2.6. Wykonawca każdorazowo będzie potwierdzał ilość odebranych do zagospodarowania odpadów 

na wystawionych przez Zamawiającego Kartach Przekazania Odpadów w systemie BDO. 

2.7. Zamawiający zobowiązuje się, że: 

a) w sposób stały i zorganizowany będzie umożliwiał Wykonawcy przejęcie odpadów,  

b) będzie płacił wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu przejęcia odpadów na zasadach 

określonych w Umowie. 

2.8. Wykonawca:  

a) zobowiązuje się, że w sposób stały i zorganizowany będzie przyjmował od Zamawiającego 

odpady przestrzegając  przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach(tj. z dnia 
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15 marca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z póź. zm) – dalej Ustawa o odpadach,  

b) przejmuje w pełni obowiązki wynikające z przejęcia odpadów zastrzeżone m.in. w  ustawie 

z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach(tj. z dnia 15 marca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 

z póź. zm) oraz innych aktach prawnych,  

c) przejmuje odpowiedzialność za działania związane z odpadami zgodnie m.in. Ustawą o 

odpadach oraz innymi aktami prawnymi od momentu przejęcia odpadów od 

Zamawiającego, w tym zwłaszcza Wykonawca  zobowiązuje się do naprawienia wszelkich 

ewentualnych szkód powstałych od tego momentu. Będzie dokonywał odzysku lub 

przetwarzania odpadów odebranych od Zamawiającego, poprzez odpowiednie 

przetworzenie tych odpadów za pośrednictwem własnych instalacji i urządzeń i przekazania 

odpadów do ostatecznego odzysku lub unieszkodliwiania w drodze przekształcenia 

termicznego. 

 

2.9. Przejęcie odpadów następuje po zakończeniu załadunku odpadów przez Zamawiającego na 

środek transportu podstawiony do odbioru odpadów przez Wykonawcę. 

 

2.10. Odpady przekazane do zagospodarowania będą transportowane przez Wykonawcę na jego 

koszt. 

 

2.11 Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje projekt umowy ( załącznik nr 5 

do SIWZ) 

   

2.12. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania 

zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:  

1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby wykonujące 

bezpośrednio usługi przy realizacji przedmiotu zamówienia polegające na transporcie odpadów  

były zatrudnione przez Wykonawcę lub odpowiednio przez Podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę, jeżeli wykonywane przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu 

przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób 

wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia:  

 

Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie 

o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o 

pracę wszystkich osób wykonujących wskazane powyżej czynności.  

2) Każdorazowo, na żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 3 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu:  

a) aktualne oświadczenie, że osoby, o których mowa w pkt 1) są zatrudnione przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem 

odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. Na zasadach określonych w niniejszym 

punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenia dotyczące podwykonawców. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 

nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,  
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b) aktualne oświadczenie, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 1) na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.  

3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w pkt. 2) lit. a) i b) w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej 

określonej we wzorze umowy.  

 

2.13.Kod CPV: 

        90 51 20 00-9 Usługi transportu odpadów 

         90 51 40 00-3 Usługi recyklingu odpadów 

         90 53.30.00-2 Usługi gospodarki odpadami 

 

3. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

3.1. Od dnia podpisania umowy  do wykonania w całości przedmiotu zamówienia. 

3.2. Miejsce realizacji zamówienia: Instalacja w Woli Pawłowskiej  

 

4. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE. 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. 

5. INFORMACJE O WALUTACH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.  

Wszelkie rozliczenia będą prowadzone w walucie polskiej: złoty polski (PLN). 

6. WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W 

POSTĘPOWANIU.  

6.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

6.1.1 Nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 5 Ustawy PZP. 

6.1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z 

odrębnych przepisów, 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  

3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

6.2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 

6.2.1. W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania wykonawca zobowiązany jest do 

wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 Ustawy. 

6.2.2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
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1) w zakresie warunku kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej o ile to wynika z odrębnych przepisów Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

posiadał: 

a) Aktualny Wpis do rejestru Bazy Danych o Odpadach BDO  jako kupujący/sprzedający lub w 

zakresie transportu, przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie    15 01 02 ( odpady  z tworzyw 

sztucznych) 

b) aktualne zezwolenie na  przetwarzania odpadów o kodzie 15 01 02 od instalacji  głównych 

docelowych. 

 

2) w zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia  

Zamawiający nie stawia wymogu na potwierdzenie powyższego warunku. 

3) w zakresie warunku posiadania zdolności technicznej   

a)  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonuję, co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze (transporcie) 

oraz odzyskiem lub recyklingiem  odpadów o kodzie   15 01 02 o wartości minimum               

300 000 zł (brutto) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi zostały wykonane, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do 

SIWZ oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. 

Za dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

Zamawiający uzna: 

 poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub 

ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, 

 b) lub - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w 

lit.( a. ) 

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi zostały wcześniej 

wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów o których mowa w lit. 

(a) oraz (b). 

 

 

4) w zakresie warunku posiadania zdolności zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków. 

6.3. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 i 25 Ustawy, 

zgodnie z art. 25a Ustawy, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą 

aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 i nr 3 do 

SIWZ. 

6.4. Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw do wykluczenia 

oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby innych podmiotów, 
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zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.3 SIWZ ze 

wskazaniem w nim informacji o tych podmiotach. 

6.5. Oświadczenia składane przez wykonawcę, składane są w oryginale. Za oryginał oświadczenia, 

o którym mowa w pkt. 6.3 SIWZ, uważa się oświadczenie złożone w formie pisemnej podpisane 

własnoręcznym podpisem. 

6.7. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, w postępowaniu może najpierw 

dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6.8.Ocena spełniania przez wykonawców ww. warunków dokonana będzie zgodnie z formułą 

spełnia-nie spełnia na podstawie treści złożonych dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 11 

SIWZ. 

 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY 

PZP. 

7.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wypełnienia przez niego 

przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23, ust.5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp, tj.: 

7.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia; 

7.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) 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 2018r. poz. 1600) 

lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 

1600), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) 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); 

7.3. 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 4.2; 

7.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 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; 

7.5. 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 który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów; 

7.6. 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; 
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7.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

7.8. 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; 

7.9. 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; 

7.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne na podstawie 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. 734 i 933); 

7.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne; 

7.12. Wykonawców, którzy 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 o udzielenie zamówienia; 

a także w przypadku wystąpienia następujących przesłanek opisanych w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 

1), 2), 4) ustawy Pzp: 

7.13. W stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344); 

7.14. Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 

zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, 

7.15. Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 

zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania - 

jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. 

 

7.17. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

 

7.18. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

8. WADIUM. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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9. SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU. 

ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCY POROZUMIEWAJĄ SIĘ W POSTĘPOWANIU: 

9.1. Sposób porozumiewania się stron 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania  oraz informacje dotyczące 

postępowania Zamawiający i Wykonawca przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2188) 

za pośrednictwem posłańca na adres: Przedsiębiorstwo Usług komunalnych Sp.  z o. o  w 

Ciechanowie ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów, lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą 

elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres: przetragi@pukciechanow.pl z 

zastrzeżeniem postanowień pkt.1.6 

2. Zamawiający wymaga aby wszelkie oświadczenia oraz dokumenty w postępowaniu były 

kierowane wyłącznie na adres podany w SIWZ i opatrzone zostały numerem sprawy.  

3. W przypadku zawiadomień lub informacji przekazywanych przez Zamawiającego za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej wykonawca niezwłocznie , jednak nie później niż następnego 

dnia roboczego, potwierdzi fakt ich otrzymania na ww. adres e-mail.  

4. W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez 

zamawiającego zawiadomień lub informacji, o których mowa powyżej Zamawiający uzna, że 

dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania oraz były czytelne   

5. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - 

zarówno z zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami - 

niż wskazanymi w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że zamawiający nie będzie reagował na 

inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w 

swojej siedzibie. 

6. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty  wraz z załącznikami , , w tym oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu określonych przez Zamawiającego, pełnomocnictwa oraz dla uzupełnień wszystkich 

dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  

 

9. 2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami są:  

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Krzysztof Jeziółkowski, 

- w sprawach związanych z SIWZ: Marta Gogolewska.  

9. 3. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.  

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zorganizowania zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 

3 ustawy z wykonawcami.  

3. Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcy niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed 

upływem terminu składania ofert. Pod warunkiem, że wniosek wpłynie do zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt 3.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.  

5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępni na stronie 

internetowej zamawiającego.  

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz udostępni na stronie internetowej zamawiającego.  

mailto:przetragi@pukciechanow.pl
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7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą 

należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.  

8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej.  

 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

11. WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  

11.1.Oferta musi zawierać: 

1. Formularz ofertowy wg załączonego do specyfikacji wzoru (załącznik  nr 1). 

2. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie 

podlega wykluczeniu, przygotowane zgodnie z pkt. 6 SIWZ (załącznik  nr 2 i nr 3  do SIWZ). 

3. Jeśli dotyczy to zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 11.8. SIWZ.  

4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku Pełnomocnika. 

11.2.Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji, o 

których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej co wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oraz, w przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej dowody potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

11.3.Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa: 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń, o których mowa w pkt. 6 

SIWZ, oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że: 

1. spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

2. nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust.1 i 5 ustawy. 

11.4.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziałów w postępowaniu wykonawca, którego 

oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany będzie do złożenia następujących dokumentów i 

oświadczeń: 

a) Aktualny Wpis do rejestru Bazy Danych o Odpadach BDO  jako kupujący/sprzedający lub w 

zakresie transportu, przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie  15 01 02 ( odpady  z tworzyw 

sztucznych) 

b) aktualne zezwolenie na  przetwarzania odpadów o kodzie 15 01 02 od instalacji  głównych 

docelowych. 

c) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
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dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy – zgodnie z 

załącznikiem nr 6 do SIWZ. 

 

11.5.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca, którego 

oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i 

oświadczeń: 

1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, uzyskany nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych 

dokumentem wystarczającym do potwierdzenia tego warunku jest oświadczenie wykonawcy 

złożone wraz z ofertą. 

2. W terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 

86 ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej dowody 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

11.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, , 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.  

 

11.7. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

1.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym 

konsorcjum/spółka cywilna): 

a) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w 

postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

 

b) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych  

przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty.  

 Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

2.  Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

 nienależyte wykonanie zamówienia. 

3. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w 

Kodeksie cywilnym, 

4. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione w 

Rozdz. 11 punkt 11.1.2 i 11.5 1,2), muszą być złożone przez każdy podmiot, natomiast dokumenty 

wskazane w Rozdz. 11 punkt a), b), c)  powinny być spełnione przynajmniej przez jednego 

Wykonawcę.   
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11.8. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

 

1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

 

Wykonawca w takiej sytuacji 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, wg. wzoru załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 

 

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych 

w Rozdz. 11 punkt 11.1.2)  

 

11.9 Forma dokumentów 

1. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy oraz 

dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

2. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

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, które 

każdego z nich dotyczą. 

4.   Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

5.  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6.   Treść i forma pełnomocnictw musi być zgodna z odpowiednimi zapisami niniejszej SIWZ. 

 

12. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT. 

1. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych 

kopertach lub opakowaniach. Koperta lub opakowanie mają być oznaczone pieczęcią wykonawcy i 

zaadresowane do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.  w Ciechanowie  

ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów. Środek koperty (opakowania) ma być opatrzony napisem:  
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Oferta na:  Usługa  odbioru i dalszego zagospodarowanie odpadów, folii „mix”( kod odpadu 

15 01 02 ) z Instalacji Komunalnej  w Woli Pawłowskiej „ Nie otwierać przed dniem 

30.04.2020 r.” 

2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną 

ofertę, ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, treść oferty musi odpowiadać 

treści SIWZ. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji 

wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej lub przez 

pełnomocnika umocowanego zgodnie z zasadami reprezentacji. 

3. Oferta powinna być ponumerowana i ułożona w kolejności przedstawionej w SIWZ. 

4. Załączone do oferty dokumenty muszą być w formie oryginału lub kopii podpisanych lub 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji, z 

wyłączeniem oświadczeń o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz o braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania, które muszą być w formie oryginału. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

Pełnomocnictwa muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

5. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego wezwania do uzupełnienia dokumentów, 

przewidzianego w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, uzupełnione dokumenty muszą być złożone w formie 

określonej w pkt. 12.4. 

6. Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich instrukcji, 

formularzy i warunków umowy i specyfikacji zawartych w niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

7. Dokumenty, które muszą złożyć Wykonawcy wraz z ofertą 

1) wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ; 

2) pełnomocnictwo do podpisania oferty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej 

notarialnie (jeśli dotyczy); 

3) wypełnione oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 

2 do SIWZ 

4) wypełnione oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania załącznik nr 3 do 

SIWZ  

5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów – załącznik nr 4 - (jeśli dotyczy) 

 

13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83, 06-400 

Ciechanów   w sekretariacie Spółki w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2020 r. do godz. 

11:00 

Oferty złożone po tym terminie lub w innym miejscu nie będą rozpatrywane. 

 

14. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 
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Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 30.04.2020 r. o godz. 11:15 w swojej siedzibie 

(pokój nr 6). Otwarcie ofert jest jawne. 

15. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY. 

1. Ceną oferty jest stawka brutto za 1 Mg odpadów  

2. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z usługą przedmiotu 

zamówienia (cena ryczałtowa). W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ewentualna 

prowizja oraz podatek od towarów i usług – VAT, a także wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w SIWZ. 

3. Zgodnie z art. 91 ust 3a Ustawy, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 

i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę 

zobowiązany jest poinformować 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. 

2.Informacje dotyczące walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

1.  Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Wykonawcę, 

muszą być wyrażone w złotych polskich. 

2. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych 

polskich. 

 

16. ZMIANY OFERTY. 

1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod 

warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

upływem terminu składania ofert. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak 

składana oferta odpowiednio oznakowana dopiskiem „ZMIANA”. 

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie 

zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

4. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po 

stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, 

koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 

5. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną 

dołączone do oferty. 

17. OCENA OFERT. 
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W niniejszym przetargu oferty będą oceniane według następujących kryteriów: 

 Cena oferty 60% 

Oferty będą oceniane według powyższych kryterium w skali od 0 do 60 pkt. przez członków 

komisji przetargowej. 

Cena oferty – punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny ofertowej podanej w 

formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt., pozostali 

wykonawcy odpowiednio mniej punktów, według wzoru: 

 

C = (Cmin / Cx) x 60 pkt. 

 

gdzie: 

Cmin - najniższa cena oferowana spośród wszystkich ofert 

Cx - cena oferty badanej 

 Termin płatności faktury 40% 

40 pkt.  - otrzyma Wykonawca, który zaproponuje 30 dni  

20 pkt. – otrzyma wykonawca, który zaproponuje 21dni  

0 pkt   - otrzyma wykonawca, który zaproponuje 14 dni  

Termin płatności poniżej 14 dni otrzyma 0 punktów, a termin powyżej 30 dni będzie punktowany tak 

jak termin 30 dniowy  

 

18. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY. 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem 

terminu związania ofertą. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 94 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający 

dokona zawarcia umowy w terminie krótszym niż 5 dni. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdy wykonawcą, któremu przyznano zamówienie jest spółka cywilna lub 

konsorcjum, przed podpisaniem umowy do siedziby zamawiającego musi być dostarczona umowa 

spółki lub konsorcjum. 

 

19. ISTOTNE WARUNKI UMOWY. 

Istotne warunki umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik do Specyfikacji 

(zał. nr 5). 

20. ODWOŁANIA I SKARGA DO SĄDU. 
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1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp przysługują określone w Dziale VI tejże ustawy środki ochrony prawnej 

stosowne do trybu postępowania. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 

której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. Odwołanie można złożyć wyłącznie wobec: 

3.1. określenia warunków udziału w postępowaniu, 

3.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,  

3.3. odrzucenia oferty odwołującego, 

3.4. opisu przedmiotu zamówienia,  

3.5. wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Odwołanie powinno: 

4.1. wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy Pzp, 

4.2. zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

4.3. określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym elektronicznym podpisem weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu w terminie: 

5.1. 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia – jeżeli została ona przesłana przed upływem terminu jej wniesienia przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej,10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 

5.2. dla odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia - 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej, 

5.3. dla czynności innych niż określone w ppkt. 5.1 i 5.2 – 5 dni od dnia, w którym powzięto lub 

przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia, 

5.4. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej, 

5.5. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie 
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na podstawie pkt. 3 niniejszego rozdziału SIWZ. W przypadku uznania zasadności przekazanej 

informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym 

Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na powtórzone lub dokonane 

czynności zaniechane przez Zamawiającego w wyniku uznania zasadności przekazanej informacji, 

nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt. 3 niniejszego rozdziału SIWZ. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

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

Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeśli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

8. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert skutkuje zawieszeniem biegu 

związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

9. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 

odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone 

ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do 

przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 

Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 

przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 

korzyść jednej ze stron. 

12. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis. 

13. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego 

uiszczenia dołącza się do odwołania. 

14. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia 

Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały 

one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych 

czynności Zamawiającego. 

15. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. 

 

22. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.  

1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia  zabezpieczenia należytego umowy. 

23. UWAGI KOŃCOWE 
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1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcy.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

4. Podstawy odrzucenia oferty określa art. 89 ust 1 ustawy.  

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy nie spełniają 

wymagań określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.  

6. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą zagranicznym mogą być prowadzone 

wyłącznie w walucie polskiej.  

7. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone 

przez nich materiały zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy.  

8. Wszelkie załączniki dołączone do SIWZ należy traktować jako wzory zalecane przez 

zamawiającego. Zamawiający uzna za wystarczające wypełnienie obowiązku złożenia stosownych 

oświadczeń poprzez złożenie dokumentów równoważnych potwierdzających spełnienie wymagań.  

 

24. INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY WYKONAWCÓW- OSÓB FIZYCZNYCH W 

ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE 

SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH  

Zamawiający 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: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w Ciechanowie   

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować przez e-

mail: iod@pukciechanow.pl; 

ię nadzorem spraw dotyczących ochrony danych osobowych jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  

telefon: 22 860 70 86, gdzie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane 

będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania 

pn.: „Usługa odbioru i dalszego zagospodarowanie odpadów, folii „mix”( kod odpadu 15 01 02 

) z Instalacji Komunalnej  w Woli Pawłowskiej Znak sprawy ZPU/2/2020  

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

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

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

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

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
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 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

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

 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Załączniki do specyfikacji. 

1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1 

2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 

3..Oświadczenie  o niepodleganiu wykluczenia .- załącznik nr 3 

4. Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych – załącznik nr 4 

5. Wzór umowy – załącznik nr 5 

6. Wykaz usług – załącznik nr 6 

7. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu – załącznik nr 7 

 


