
Numer przetargu : IKOŚ. 271.9.2021 

 

Pleśna 15.09.2021 r. 

 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający: 

GMINA PLEŚNA 

 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia powyżej progów unijnych 
określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówieo publicznych  (Dz.U.  

z 2021 poz. 1129 z późn. zm.)                  

 

Nazwa zamówienia 

„Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Pleśna” 

 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

Składanie ofert  następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem 
internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl 

 

                                                                                     

 

 

 

                                                                                                 Zatwierdził 

  
                                                                                                 / Józef Knapik / 

                                                                                                                                    Wójt Gminy                                                                                   
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I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Gmina Pleśna 
Pleśna 240 

33-171 Pleśna 
tel. 14 6798 170 

adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej  ePUAP: /9ivo07lt7c/SkrytkaESP 
strona internetowa prowadzonego postępowania: http://bip.malopolska.pl/ugplesna/ 
adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej 
specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia: http://bip.malopolska.pl/ugplesna/ 
 

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 w zw. 

z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówieo publicznych Dz.U.  

z 2021 poz. 1129  z późn zm. - „ustawa Pzp”) oraz aktów wykonawczych do ustawy Pzp. 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówieo klasycznych o wartości 

równej lub przekraczającej progi unijne.  

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”,  

o której mowa w art. 139  Ustawy pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona 

badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ, mają zastosowanie przepisy Ustawy Pzp 

oraz przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo 

energetyczne. 

 Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych. Liczba części: 5. 

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców. 

 Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówieo, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

Ustawy Pzp. 

 

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych   
z terenu Gminy Pleśna, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkaocy, z nieruchomości na których 
znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez częśd roku na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, budynków użyteczności publicznej Gminy Pleśna oraz obsługa a także 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. 

Przedmiot zamówienia podzielony został na pięd części: 
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Częśd I obejmującą odbieranie i zagospodarowanie odpadów z sektora A, który obejmuje następujące 
miejscowości: Rzuchowa, Szczepanowice, Dąbrówka Szczepanowska, Lubinka, Janowice.  

Ilośd mieszkaoców w sektorze: ok. 4600, ilośd budynków mieszkalnych: ok. 1500, 

 
Częśd II obejmującą odbieranie i zagospodarowanie odpadów z sektora B, który obejmuje następujące 
miejscowości: Pleśna, Łowczówek, Świebodzin, Rychwałd, Lichwin, Woźniczna.  
Ilośd mieszkaoców w sektorze: ok. 5600 osoby, ilośd budynków mieszkalnych: ok. 2000. 
 

Wywóz odpadów obejmuje: 

1. Niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne kod 20 03 01  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych   
z terenu Gminy Pleśna, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkaocy, z nieruchomości na których 
znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez częśd roku na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, budynków użyteczności publicznej Gminy Pleśna oraz obsługa a także 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. 

Przedmiot zamówienia podzielony został na pięd części: 

Częśd I obejmującą odbieranie i zagospodarowanie odpadów z sektora A, który obejmuje następujące 
miejscowości: Rzuchowa, Szczepanowice, Dąbrówka Szczepanowska, Lubinka, Janowice.  

Ilośd mieszkaoców w sektorze: ok. 4600, ilośd budynków mieszkalnych: ok. 1500, 

 
Częśd II obejmującą odbieranie i zagospodarowanie odpadów z sektora B, który obejmuje następujące 
miejscowości: Pleśna, Łowczówek, Świebodzin, Rychwałd, Lichwin, Woźniczna.  
Ilośd mieszkaoców w sektorze: ok. 5600 osoby, ilośd budynków mieszkalnych: ok. 2000. 
 

Wywóz odpadów obejmuje: 

2. Niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne kod 20 03 01  

Właściciele nieruchomości zamieszkałych – odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach   
o pojemności 120 l i 240 l. Pojemniki zapewni Wykonawca i ustawi je w miejscach wskazanych przez 
właścicieli nieruchomości, w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy, nie później jednak niż do 
dnia 31.12.2021 r. 
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli posesji zamieszkałych odbywad się będzie co dwa 
tygodnie a z budynków wielolokalowych raz na tydzieo zgodnie z harmonogramem wywozu. 

 

3. Selektywnie zbierane odpady komunalne kod 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08,  20 01 39, 20 01 40,  20 
02 01, 20 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07,  

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych selektywna zbiórka odpadów komunalnych realizowad będą  
w systemie workowym i pojemnikowym: 
1) W systemie workowym wprowadza się 4 rodzaje worków: 

- żółty z napisem "METALE, TWORZYWA SZTUCZNE"– tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, metal, 
- niebieski z napisem "PAPIER" – papier,  
- brązowym z napisem "BIO"  – odpady biodegradowalne, 
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- zielony z napisem "SZKŁO"– szkło  
Worki zapewni Wykonawca. Grubośd worków powinna byd tak dobrana, aby zapewnid ich szczelnośd. 
Worki muszą byd opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 4 stycznia 2017 roku poz.19). Dodatkowo 
na worku muszą widnied adres i dane kontaktowe Wykonawcy. 
Wywóz odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych w workach bezpośrednio od mieszkaoców – 
1 raz w miesiącu, na podstawie harmonogramu wywozu, z zastrzeżeniem, że zbiórka odpadów 
biodegradowalnych odbywała się będzie nie w okresie od kwietnia do października  nie rzadziej niż dwa 
razy w miesiącu natomiast w okresie od listopada do marca raz w miesiącu, a z budynków 
wielolokalowych nie rzadziej niż raz na tydzieo w okresie od kwietnia do października a w okresie od 
listopada ,do marca nie rzadziej niż co dwa tygodnie  Wykonawca sprawdza, rzetelnośd segregacji 
odpadów przez gospodarstwa domowe – wyrywkowo. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
(potwierdzonych odpowiednią dokumentacją) Wykonawca niezwłocznie powiadamia Zamawiającego. 
Wykonawca przedłoży odrębny harmonogram wywozu odpadów biodegradowalnych.  
 

 

4. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  zużyte opony, - 20 03 07, 20 
01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 16 01 03 
 

Sektor A 

Zbiórka w/w odpadów  odbywała się będzie w  kontenerach typu KP 7 o poj. 7 m3, ustawionych  
w  Janowicach – działka nr 734/1 (obok szkoły) – 1 kontener 
 

Odbiór odpadów 1 raz w miesiącu co najmniej przez 5 h, w godzinach popołudniowych nie 
wcześniej niż od godziny 13.00 

 
 
Sektor B 
 
Zbiórka w/w odpadów  odbywała się będzie w kontenerach typu KP 7 o poj. 7 m3, ustawionych  
w  Lichwinie  – działka nr 581/1 (obok szkoły) – 1 kontener 

Odbiór odpadów 1 raz w miesiącu co najmniej przez 5 h, w godzinach popołudniowych nie 
wcześniej niż od godziny 13.00 

 
Kontenery dla poszczególnych sektorów zapewni Wykonawca. Zamawiający wskazuje miejsce lokalizacji 
kontenerów, a ich organizacja,  utrzymanie oraz obsługa leży po stronie Wykonawcy. Usługa 
wykonywana będzie zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Wykonawcę. 
 
5. 20 01 32, leki inne niż wymienione w 20 01 31 
Usługa wywozu dla sektora A odbywad się będzie z Punktu Aptecznego w Janowicach z częstotliwością 
raz na kwartał. 
Usługa wywozu dla sektora B odbywad się będzie z Apteki Arnika w Pleśnej (naprzeciwko Urzędu Gminy) 
z częstotliwością raz na kwartał. 
 
6. Przewidywana ilośd wszelkich odpadów w ciągu 1 roku: 
1) dla sektora A: 

a) odpady segregowane –  500 Mg, 
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b) odpady niesegregowane - 700 Mg, 
 
2) dla sektora B: 

a) odpady segregowane –  600 Mg, 
b) odpady niesegregowane -   800Mg. 

 
Podane wyżej ilości odpadów należy traktowad jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo 
dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. Ilośd wytworzonych na 
terenie gminy Pleśna odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Ilości mogą ulegad zmianie stosownie 
do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z ilośd odpadów wytworzonych przez 
wytwórców odpadów. 
 
 
7. Odbiór odpadów w sytuacjach awaryjnych 
Za sytuację awaryjną Zamawiający uznaje taką sytuację, której nie mógł przewidzied, np. pożar, 
podrzucenie odpadów na teren gminy, powódź, itp. 
W sytuacji zaistnienia takiego przypadku Zamawiający powiadomi Wykonawcę o konieczności odbioru 
odpadów z miejsca wystąpienia sytuacji awaryjnej. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia odpadów 
w terminie do dwóch dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia konieczności realizacji 
dodatkowego odbioru przesłanego Wykonawcy przez Zamawiającego, chyba że w tym zgłoszeniu 
Wykonawca i Zamawiający ustalili inny termin. W ramach ww. zgłoszenia Zamawiający może zażądad od 
Wykonawcy podstawienia kontenerów na odpady. Załadunek odpadów jest po stronie wykonawcy. 
Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkaocy, z nieruchomości na których znajdują się domki 
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez częśd roku na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, stanowid będzie stawka za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów 
komunalnych. 
 
Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkaocy, z nieruchomości na których znajdują się domki 
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez częśd roku na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe. stanowid będzie stawka  za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów 
komunalnych. 
 
 
Częśd III - odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Pleśna z koszy ulicznych  oraz kontenerach  
o pojemności 7 m3 i 1,1 m3. 
 
A) Kosze uliczne o pojemności 60 l stanowią własnośd Zamawiającego ich rozmieszczenie  
w  poszczególnych sołectwach w Gminie Pleśna przedstawia poniższa tabela: 
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Lp. Miejscowośd 
Liczba 
pojemników 
(koszy) 

Lokalizacja 

1.  Pleśna  35  Centrum Pleśnej obok Urzędu Gminy  – 4 
szt., 

 Centrum Pleśnej - plac targowy - 4 szt. 

 Centrum Pleśnej – droga na Batylową - 2 
szt. 

 Droga gminna Pleśna – Szczepanowice 
obok Przedszkola w Pleśnej – 1 szt. 

 Droga gminna Pleśna – Szczepanowice 
obok Ośrodka Zdrowia – 1 szt.  

 Orlik  – 4 szt., 

 Plac zabaw* -  6 szt. 

 Tablica ogłoszeo przy skrzyżowaniu dróg 
Pleśna – Łowczów, Pleśna – Piotrkowice – 
1 szt.  

 Przystanki autobusowe 10 szt. 

 Pleśna Łowczówek ścieżka przyrodnicza- 2 
szt. 
 

2.  Świebodzin 

10 

 Centrum wsi  – 5 szt. 

 Siłownia plenerowa  - 3 szt. 

 Przystanek autobusowy – 2 szt. 

3.  Lichwin  22  Centrum wsi 10szt. 

 Przystanki autobusowe – 3szt. 

 Centrum Pamięci - 5 szt. 

 Ścieżka edukacyjna "kamieniołom" - 3 
szt. 

 Siłownia plenerowa  - 1 szt. 

4.  Rzuchowa 11  Centrum wsi – 3 szt. 

 Na skrzyżowaniu dróg powiatowych – 1 
kosz 

 Przystanek obok kapliczki – 2 szt. 

 Przystanki autobusowe – 5 szt. 

5.  Dąbrówka 
Szczepanowska 

12  Przystanki autobusowe – 4szt. 

 Wieża widokowa - 5 szt. 

 Siłownia plenerowa  - 3 szt.  

6.  Janowice 7   Przystanki autobusowe – 4szt. 

 Siłownia plenerowa  - 3 szt. 

7.  Woźniczna 4  Przystanki autobusowe – 3szt. 

 Centrum wsi obok sklepu spożywczego  – 
1 szt. 

8.  Rychwałd 7  Przystanki autobusowe – 4 szt. 

 Siłownia plenerowa - 3 szt. 

9.  Szczepanowice 14  Przystanki autobusowe – 8 szt. 

 boisko sportowe koło szkoły - 6 szt. 

10.  Lubinka 10  Przystanki autobusowe – 5szt. 
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1.Opróżnianie koszy odbywad się będzie z częstotliwością raz na dwa tygodnie. Usługa opróżniania koszy 
wykonywana będzie zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Wykonawcę w dniu podpisania 
umowy. 
 2.Wykonawca zobowiązany jest  do zachowania należytej staranności przy opróżnianiu koszy,  
a w szczególności do usunięcia śmieci z jezdni, parkingu lub  chodnika, które mogą  wypadad podczas 
opróżniania koszy i kontenerów. 

3.Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego  informowania  Zamawiającego o uszkodzonych  
pojemnikach lub innych nieprawidłowościach  występujących w trakcie  realizacji  zamówienia . 

B) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania lokalizacji gdzie na zgłoszenie telefoniczne 
Wykonawca podstawi kontenery o pojemności 7 m3 i 1,1 m3 a ich opróżnianie będzie odbywad się 
wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym Zamawiający szacuje w okresie realizacji zamówienia wywóz 
ok. 50 kontenerów o pojemności 7 m3 i 150 kontenerów o pojemności 1,1 m3.  Odbiór kontenerów 
odbywad się będzie wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym i może ulec zmniejszeniu w zależności od 
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 

 

Ilości wywożonych odpadów podana w Części III SIZW mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania 
umowy w granicach +/-10% zaokrąglonej do pełnej liczby. Z tytułu różnicy w  ilości wywożonych 
odpadów Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów.  

 

Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy 
ulicznych oraz kontenerach o pojemności 7 m3 i 1,1 m3. stanowid będzie stawka  za 1 Mg  odebranych  
i zagospodarowanych odpadów komunalnych. 

 

Częśd IV - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z budynków użyteczności publicznej 
Gminy Pleśna. 

 

Wywóz odpadów obejmuje: 

Niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne kod 20 03 01 oraz odpady gromadzone w sposób 

selektywny 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08,  20 01 39, 20 01 40,  20 02 01, 20 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 

15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07  

z następujących lokalizacji: 

1) Pleśna – Urząd Gminy - 1 szt. poj. typ PA 1,1 (1100 l) - wywóz 1 raz w tygodniu. 

2) Pleśna – Plac targowy  – 1 szt. poj. typ SM 120 (120 l) – 1 raz w tygodniu. 

3)  Pleśna – Świetlica Profilaktyczno Wychowawcza - 1 szt. poj. typ SM 120 (120 l) - wywóz co dwa 
tygodnie. 

 

 stanica rowerowa - 5 szt.  

11.  Łowczówek 36  Przystanki autobusowe – 4szt. 

 Droga na stację kolejową obok domu nr 
241 – 1 szt.  

 Ośrodek "RELAKS" - 25 szt. Cmentarz 
Legionistów w raz ze stanicą  rowerową - 
6 szt. 

 
Razem: 
 

168  
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Pojemniki zapewni Wykonawca i ustawi je w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w terminie 2 
tygodni od daty podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 31.12.2021 r. 

 

Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z budynków użyteczności publicznej Gminy Pleśna stanowid będzie stawka  za 1 Mg  odebranych   
i zagospodarowanych odpadów komunalnych. 

 

Częśd V - Obsługa oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących obsługa z 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany będzie na działce nr 534/2 
położonej w miejscowości Rzuchowa w bezpośrednim sąsiedztwie gminnej oczyszczalni ścieków, 
stanowiącej własnośd Gminy Pleśna. Obecnie PSZOK jest na etapie organizacji. W PSZOK będą zbierane 
odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkaoców nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Pleśna, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami i wnoszą opłatę  
z tego tytułu na rzecz Gminy. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie czynny zgodnie  
z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pleśna i dostępny co 
najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych przez co najmniej 6 godzin nie wcześniej niż od 
godziny 12.00.  
 

 

Szacowana ilośd odebranych odpadów z PSZOK 
 

Rodzaj odpadów Szacowana Ilośd odpadów w 2021 roku *Mg+ 

Bioodpady 50,00 

Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny 

15,00 

Meble i odpady 
wielkogabarytowe 150,00 

Zużyte opony 35,00 

Gruz ceglany lub 
betonowy 25,00 

Pozostałe odpady budowlane 
i rozbiórkowe 

30,00 

Odpady ceramiczne i elementy 
wyposażenia 

11,00 

Papier 2,00 

Tworzywa sztuczne 5,00 
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Szkło 10,00 

Popiół 
25,00 

 

 

 

Pozostałe odpady, które zobowiązany będzie odbierad Wykonawca tj. metale, odpady 
niebezpieczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe przeterminowane leki i chemikalia, 
zużyte baterie i akumulatory, popiół, odzież i tekstylia nie były odbierane w PSZOK lub stanowią 
niewielkie frakcje (poniżej 1 Mg rocznie). 

Podane powyżej ilości odpadów należy traktowad jako orientacyjne i Wykonawcy nie 
przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania za osiągnięcie innych 
wielkości. Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z PSZOK w Rzuchowej  stanowid będzie stawka  za 1 Mg  odebranych  
i zagospodarowanych odpadów komunalnych. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej obsługi oraz odbierania i zagospodarowania 
segregowanych odpadów komunalnych bezpośrednio z PSZOK przekazanych przez 
właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkaocy w szczególności: 

a. bioodpadów (kod, 20 02 01), 

b. odpadów nie kwalifikujących się do odpadów  medycznych powstałych  w 
gospodarstwie  domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w 
formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w 
szczególności igieł i strzykawek, przeterminowanych leków i chemikaliów, 
odpadów niebezpiecznych  (kod 20 01 32, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 
19*, 20 01 27*, 20 01 29, 15 01 10*, 20 01 21* 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 30), 

c. zużytych baterii i akumulatorów (kod 20 01 33*, 20 01 34), 
d. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kod 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36), 

e. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07), 
f. zużytych opon (kod 16 01 03), 

g. popiołu (kod 20 01 99), 
h. odpadów budowlanych i rozbiórkowych (kody z grupy 17, tzn. 17 01 01, 17 01 02, 

17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02,  17 03 80, 17 04 01, 17 
04 02, 17 04 03,   17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11,  17 05 04, 17 
05 08, 17 06 04, 17 08 02       i 17 09 04) – w tym styropian budowlany. 

i. odzieży i tekstyliów (20 01 10, 20 01 11). 
 

j. papier (kod 20 01 01), 
k. metale (kod 20 01 40), 
l. tworzywa sztuczne (kod 20 01 39), 
m. szkło (kod 20 01 02), 
n. odpadów opakowaniowe wielomateriałowe (kod 15 01 05), 
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Zamawiający  zaopatrzy  PSZOK  w  Rzuchowej  przynajmniej  w  następujące  kontenery i pojemniki: 
 

kontener KP7 Odpady ulegające biodegradacji - poj. 7 m3 

kontener KP7 na Meble i odpady wielkogabarytowe - o poj. 7 m3 

kontener KP7 na Zużyte opony - o poj. 7 m3 

kontener  KP7  na  odpady z betonu,  gruzu  ceglanego,  odpadowych  materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia - o poj. 7 m3 

Pojemnik do segregacji typu DZWON na papier 

Pojemnik do segregacji typu DZWON na opakowania  metalowe 

Pojemnik do segregacji typu DZWON na opakowania z tworzyw sztucznych 

Pojemnik siatkowy do segregacji na opakowania wielomateriałowe 

 

Wykonawca będzie miał obowiązek doposażyd PSZOK na czas obowiązywania umowy w pozostałe 
niezbędne pojemnik w celu zapewnienia selektywnej zbiórki odpadów. 

Wykonawca po odebraniu odpadów zobowiązany będzie zapewnid tymczasowy pojemnik/kontener 
zastępczy lub niezwłocznie (nie dłużej niż przy ponownym otwarciu PSZOK oddad zabrany 
pojemnik/kontener. 

 

Wszystkie pojemniki/kontenery będą posiadały oznaczenia Zamawiającego. Pojemniki/kontenery 
należące do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zwrócid w stanie niepogorszonym do kooca 
terminu wykonywania usług objętych niniejszym zamówieniem. Kontenery i pojemniki będą: 

1) przeznaczone do zbiórki i transportu odpadów komunalnych; 
2) odpowiedniej jakości i spełniające normy krajowe i europejskie; 
3) odporne na promieniowanie UV, mróz, wysoką temperaturę, nagrzewanie i chemikalia; 
4) przystosowane do opróżniania przy pomocy pojazdu hakowego lub bramowego; 
5) w dobrym stanie technicznym i sanitarnym. 

 

 Wykonawca będzie odbierad odpady pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych 
(w tym pojazdami do transportu pojemników kontenerowych). 

 

 W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania dodatkowym pojazdem, 
umożliwiającym mu odbiór odpadów w ustalonym terminie. 
 

 Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych 
bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa  
w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.). Wykonawca 
zobowiązany jest również do zapewnienia właściwego zabezpieczenia transportowanych odpadów 
podczas świadczenia usługi transportu odpadów do instalacji przed oddziaływaniem czynników 
atmosferycznych oraz zabezpieczenie w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza 
środki transportu, poprzez ich wysypywanie, pylenie i wyciek –  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  
Środowiska  z  dnia  7  października  2016  r. w sprawie szczegółowych wymagao dla transportu 
odpadów. 
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Odpady z PSZOK będą odbierane przez Wykonawcę z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do 
przepełnienia danego kontenera/pojemnika, a także  po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego, 
nie później niż 3 dni od dnia zgłoszenia. 

 

 Nie można jednoznacznie ustalid ilości opróżnieo poszczególnych rodzajów pojemników i kontenerów. 
 

 Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialnośd za prawidłowy transport  odpadów  zgodnie   
z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, 
transportu odpadów, spraw formalno-prawnych związanych  z odbiorem, transportem i przekazaniem 
odpadów. 
 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazywał  Zamawiającemu  raporty  miesięczne (w formie 
papierowej i elektronicznej) w terminie do 14 dni od zakooczenia danego miesiąca zawierające 
informacje związane z zakresem świadczonej usługi, a w szczególności: 

 informacje o rodzaju, ilości (masie) odebranych poszczególnych odpadów 
selektywnie zebranych, 

 informacje o miejscu przekazania odpadów selektywnie zebranych, 
 inne informacje istotne ze względu na prawidłową realizację umowy. 

 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazywał Zamawiającemu w  formie elektronicznej dane 
telemetryczne z urządzeo GPS zainstalowanych  na samochodach realizujących odbiór  w terminie do 14 
dni od zakooczenia danego miesiąca umożliwiające kontrolę prawidłowości realizacji usługi  przez 
Zamawiającego. 

 
Wykonawca jest  zobowiązany do odbierania i zagospodarowania  odpadów  pochodzących  z PSZOK  
w Rzuchowej podczas trwania umowy oraz wykonywania innych obowiązków zgodnie z niniejszym 
dokumentem 

 
Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia: 
 

1) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów 

prawa, w szczególności takich jak:  

a. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1219 ze zm.), 

b. ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. 

U. z2021 r. poz. 888), 

c.  ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.)poz. 

888 ze zm..),   

d.   postanowieniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą 

Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXV/397/12  z dnia 2 lipca 2012 r. z późn. zm 

w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Małopolski na 

lata 2016-2022 z perspektywą do 2030 roku,  z załącznikami oraz  

e. postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Pleśna, 
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f. także innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i miejscowego. 

2) Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

zgodnie z: 

a. art. 3 ust. 2 pkt.7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), 

b. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016 r., poz. 2167),  

c. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 

z  2017 r., poz. 2412), 

d. postanowieniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą 

Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXV/397/12  z dnia 2 lipca 2012 r. z późn. zm.  

w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Małopolski na 

lata 2016-2022 z perspektywą do 2030 roku, z załącznikami oraz innymi przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego i miejscowego. 

 

3) Wykonawca w okresie realizacji zamówienia ma obowiązek zgodnie z obowiązującymi 
przepisami: 

 zagospodarowad odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 
odpadów komunalnych, 

 zagospodarowad odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 
składowania. 

 

4) Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie 
odpowiednich standardów sanitarnych, w szczególności do zapobiegania wysypywaniu się 
odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru, przeładunku i transportu. 
Wszelkie zanieczyszczenia powstałe podczas odbioru odpadów Wykonawca winien 
niezwłocznie uprzątnąd. 

5) Mycie, dezynfekcja i dezynsekcja pojemników na odpady musi odbywad się w warunkach 
zapewniających ochronę środowiska i ochronę sanitarną; mycie to może odbywad się w miejscu 
odbierania odpadów wyłącznie pod warunkiem użycia przez Wykonawcę specjalistycznego 
sprzętu, tj. samochodu do mycia pojemników o szczelnej konstrukcji, zapewniającego odbiór 
wody z mycia nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 

6) Wykonawca jest zobowiązany dotrzed do osób wytwarzających odpady i zebrad wszystkie 
wystawione odpady. Odbiór odpadów powinien odbywad się w godzinach nie wcześniej niż 6:00 

7) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu 
nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku  w zakresie 
segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady komunalne jako niesegregowane 
(zmieszane).W takim przypadku Wykonawca umieszcza na pozostawionym worku lub pokrywie 
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pojemnika znacznik (np. samoprzylepna kartka) informujący właściciela nieruchomości  
o otrzymaniu ostrzeżenia za nie przestrzeganie deklarowanego obowiązku segregowania 
odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia 
opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego  
o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do 
informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyd dokumentację – nagranie wykonane kamerą 
znajdującą się na samochodzie odbierającym odpady z nieruchomości lub zdjęcie i protokół  
z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikad, jakiej dotyczy 
nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. Ponowna 
sytuacja dotycząca nie dotrzymania warunków segregacji odpadów skutkowad będzie zmianą 
odpłatności dla właściciela nieruchomości. Wykonawca zamiennie może posłużyd się 
dokumentacją fotograficzną wykonaną przy pomocy cyfrowego aparatu fotograficznego. 

8) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zgłaszanych przez Zamawiającego reklamacji. 
Termin na realizację reklamacji liczony będzie w następujący sposób: 

a) w przypadku zgłoszenia reklamacji do godz. 12:00, bieg terminu na realizację reklamacji 
rozpoczyna się w dniu jej zgłoszenia, 

b) w przypadku zgłoszenia reklamacji po godz. 12:00, bieg terminu na realizację reklamacji 
rozpoczyna się w dniu następnym, 

Reklamacje zgłaszane będą przez Zamawiającego drogą mailową, faksem lub pisemnie. 

Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania reklamacji w przypadku realizacji przedmiotu 
zamówienia niezgodnie z umową lub zapisami S 

WZ, w szczególności reklamacje mogą dotyczyd: 

a) nieodebrania odpadów z pojemnika lub worka z odpadami z posesji objętych przedmiotem 
niniejszego zamówienia zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, 

b) braku wyposażenia nieruchomości w pojemnik lub w worki na odpady gromadzone 
selektywnie, 

c) braku odpowiedniego oznakowania pojazdów realizujących usługę odbioru odpadów, 

d) nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów wymaganych zgodnie z zapisami umowy 
 i SWZ. 

O realizacji reklamacji Wykonawca winien niezwłocznie poinformowad Zamawiającego drogą 
mailową, faksem lub pisemnie. Za termin realizacji reklamacji uznaje się dzieo zgłoszenia 
Zamawiającemu jej wykonania. 

Za zwłokę w realizacji reklamacji Zamawiający naliczy karę umowną. 

W przypadkach określonych w pkt a) i b) powyżej, w ramach realizacji reklamacji Wykonawca 
zobowiązany jest do odbioru odpadów lub wyposażenia nieruchomości w pojemnik lub w worki 
na odpady, za wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca w terminie przewidzianym na realizację 
reklamacji wykaże, że zdarzenia te wystąpiły z przyczyn przez niego niezawinionych (np. z powodu 
niewystawienia pojemnika lub worków z odpadami). 

9) Sposób potwierdzania realizacji usługi i jej rozliczania 

1. W ramach dokumentowania usług odbioru i zagospodarowania odpadów  
z nieruchomości objętych niniejszym zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest do: 

a. elektronicznego ewidencjonowania – poprzez wykorzystanie kodów kreskowych służących 
do identyfikacji odpadów pochodzących z danej nieruchomości – realizacji każdego 
pojedynczego odbioru odpadów, 

b. zapewnienia, aby wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia 
były wyposażone w urządzenia monitorujące umożliwiające automatyczne zapisywanie  
w nieulotnej pamięci: czasu pracy, aktualnej lokalizacji i przebytej drogi pojazdów  
z rzeczywistym, jednoznacznie wykazanym wykonaniem czynności (załadowanie odpadów, 
wyładowanie odpadów), 
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c. zapewnienie Zamawiającemu nieprzerwanego dostępu w dowolnym czasie do systemu 
monitorowania pracy sprzętu, pozwalającego na bieżącą kontrolę pracy sprzętu 
wykorzystywanego przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie 
obejmującym odczyt i analizę danych bezpośrednio z urządzeo monitorujących 
zamontowanych na sprzęcie, za pośrednictwem sieci komputerowej z komputera 
bazowego (serwera) oraz codzienne archiwizowanie danych; Wykonawca wyposaży 
Zamawiającego na czas realizacji umowy w odpowiednie oprogramowanie zainstalowane 
na stanowiskach komputerowych będących własnością Zamawiającego (co najmniej 1 
stanowisko) umożliwiające realizację ww. czynności, 

d. bieżącego prowadzenia ewidencji odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości w 
ramach realizacji umowy, zgodnie z przepisami prawa. 

2. Pojazdy Wykonawcy w trakcie realizacji usług odbioru odpadów komunalnych realizowanych na 
rzecz Zamawiającego nie mogą jednocześnie odbierad odpadów komunalnych z nieruchomości, 
które nie są objęte przedmiotem zamówienia, w szczególności odpadów pochodzących z 
działalności gospodarczej lub z nieruchomości położonych poza terenem Gminy Pleśna. 

3. Wykonawca realizując zbiórkę odpadów komunalnych z terenów objętych przedmiotem 
zamówienia, zobowiązany jest do wyposażenia pojazdów realizujących usługę w system ważenia 
pojemników i worków podczas  ich odbioru zapisujący dane automatycznie w nieulotnej pamięci 
połączony z systemem wskazanym w punkcie 9 ppkt. 1.b. Alternatywnie dopuszcza się ważenia 
pojazdów na legalizowanej wadze wskazanej przez Zamawiającego (znajdującej się w odległości  
do 6 km od siedziby Zamawiającego), tj.,: 

a. przed rozpoczęciem zbierania odpadów – „pojazd pusty” – bez obsługi, 

b. po zakooczeniu zbiórki odpadów – „pojazd pełny” - bez obsługi. 

Z ważenia każdorazowo sporządzany będzie raport wagowy. W trakcie realizacji usługi, pomiędzy 
ważeniami („pusty” – „pełny”) pojazdy nie mogą opuszczad terenu Gminy Pleśna.  

4. Rozliczanie usługi odbywało się będzie w cyklu miesięcznym na podstawie łącznej masy 
poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z PSZOK i nieruchomości objętych 
zamówieniem. 

5. W celu rozliczania z realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany 
jest do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej 
miesięcznych sprawozdao zawierających informacje o: 

a. ilości i rodzaju odebranych w ramach realizacji umowy odpadów (z podziałem na ich rodzaj) 
oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały 
przekazane, 

b. ilości i rodzaju odebranych w ramach realizacji umowy odpadów z Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych, 

c. wskazanie nieruchomości, w których właściciele zbierają odpady komunalne w sposób 
niezgodny z Regulaminem. 

6. Podstawą określenia masy dla celów rozliczenia jest zbiorcze zestawienie ilości odebranych 
odpadów opracowane na podstawie dobowych raportów wagowych, o których mowa w pkt 3 z 
tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy ilośd poszczególnych rodzajów odpadów przekazanych do 
instalacji będzie mniejsza niż wynikająca z raportów wagowych,  podstawą do rozliczenia będzie 
ilośd odpadów przekazanych do instalacji. 

7. W związku z wymogami w zakresie sprawozdawczości określonymi w Ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, Wykonawca zobowiązany jest do: 

a. przekazywania Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdao półrocznych, 
o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; sprawozdania 
muszą byd sporządzone zgodnie z wzorami obowiązującymi na dzieo ich przekazania -  
określonymi przez Ministra Środowiska w Rozporządzeniu w sprawie wzorów sprawozdao 
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wydanym na podstawie art. 9t ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
W przypadku wykazania przez Wykonawcę w sprawozdaniu odpadów z PSZOK łącznie  
z odpadami z nieruchomości zamieszkałych, wówczas w sprawozdaniu powinna znaleźd się 
adnotacja o ilości i rodzaju odpadów z PSZOK. Odpady wykazane w sprawozdaniu powinny byd 
rozbite na grupy z PSZOK oraz pozostałe zgodnie z raportami wagowymi i KPO. 

b. przekazywania Zamawiającemu wszelkich danych i informacji dotyczących realizacji 
przedmiotu zamówienia, które będą niezbędne do sporządzenia rocznego sprawozdania  
z realizacji zadao z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

c. przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do regionalnych instalacji do 
przetwarzania odpadów lub do instalacji zastępczych albo do instalacji do odbioru odpadów 
selektywnie zebranych – zgodnie z obowiązującymi wzorami. 

8. Wykonawca wyposaży pojazdy w czytniki kodów kreskowych oraz będzie zobowiązany będzie do 
każdorazowego „sczytywania” kodów kreskowych z worków lub pojemników i przesyłania na 
koniec miesiąca raportów z odczytów. 

10) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji 
przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji 

11) Jako załączniki do faktury miesięcznej Wykonawca załączy raporty wagowe oraz karty 
przekazania odpadów uwzględniające datę, kod, rodzaj, wagę przekazanych odpadów 
komunalnych do RIPOK lub w szczególnych przypadkach do instalacji zastępczej przewidzianej 
do obsługi regionu zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Karty przekazania 
odpadów, o których mowa w zdaniu poprzednim muszą jednoznacznie stwierdzad, że odpady 
pochodzą z terenu Gminy Pleśna. 

12) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (art.95 Pzp) Wymagania zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób zatrudnionych podczas 
realizacji zamówienia jeżeli  wykonanie  tych  czynności  polega na  wykonywaniu  pracy  w sposób  
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320,  
z późn. zm.), zawarte są w istotnych postanowieniach umowy. W przypadku, rozwiązania stosunku 
pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakooczeniem tego okresu Wykonawca będzie 
obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. Warunek nie dotyczy wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

 
Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub 
wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.  
 
1) W celu weryfikacji ww. zobowiązania, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni roboczych od 

dnia zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia dotyczącego spełnienie 

zatrudnienia na umowę o pracę lub wykazu pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy, wraz  

z animizowanymi  kopiami umów o pracę.  

 

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy 
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania 
pracownika za wynagrodzeniem. 

 

2)  Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagao, o których mowa powyżej, 

poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia. Zamawiający ma prawo również żądad 

niezbędnych dokumentów w tym zakresie. Zamawiający może zwracad się do Paostwowej Inspekcji 
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Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot zamówienia. Wykonawca 

zapewnia Zamawiającemu możliwośd przeprowadzenia identyfikacji pracowników wykonujących 

przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawców zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

1)Niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących usługę na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy będzie skutkowało naliczaniem kar umownych 

określonych w umowie. 

 
Wspólny Słownik Zamówieo (CPV) 
90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów 
90511000-2    Usługi wywozu odpadów 
90513100-7    Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
90500000-2  Usługi związane z odpadami, 
90512000-9  Usługi transportu odpadów,  
90000000-7  Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne, 
90514000-3  Usługi recyklingu odpadów, 
90533000-2  Usługi gospodarki odpadami. 

 

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia: 1.01.2022r. do dnia 31.12.2022 r. 
 

V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

    1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp;  

    2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

 

 a) uprawnieo do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnieo do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie  wpisu do 

rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami) 

prowadzonego przez Wójta Gminy Pleśna w zakresie: Częśd I , Częśd II i Częśd V 

Kod odpadu Rodzaje odpadów 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 03  Opakowania z drewna 

15 01 04 Opakowania z metali 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

15 01 07 Opakowania ze szkła 

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub 
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nimi zanieczyszczone 

16 01 03 Zużyte opony 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 02 Gruz ceglany 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

17 01 07 Odpady gruzu i betonu 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

20 01 01 Makulatura 

20 01 02 Szkło 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

20 01 10 Odzież 

20 01 11 Tekstylia 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęd 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 
substancje niebezpieczne 

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 
wymienione w 20 01 27 

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi 
w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i 
akumulatory zawierające te baterie 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 
01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 
01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 

20 01 40 Metale 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

20 03 99  Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

 
 
Częśd III i IV  
 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

20 03 99  Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 

 

Ponadto podlegają wpisowi do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty  

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

r. o odpadach (teks jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ) - dotyczy wszystkich Części zamówienia. 

b) zdolności technicznej lub zawodowej 
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Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zapewniającego 
wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeo okresowych lub 
ciągłych również wykonywanie, głównych usług  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, polegające na odbiorze odpadów 
komunalnych segregowanych i niesegregowanych, w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy,  
o łącznej masie: 
Częśd I – 500Mg 
Częśd II – 500Mg 
Częśd III – 50Mg 
 Częśd IV – 50Mg 
Częśd V – 500Mg 
 
Zamawiający uzna za dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi m. in. dokumenty 
potwierdzające odbiór odpadów komunalnych np. sprawozdanie M-09 o wywozie i  unieszkodliwianiu 
odpadów, sprawozdanie G-06 potwierdzające obrót surowcami wtórnymi. 
 

c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym: 

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia dysponuje 
pojazdami oddzielnie dla każdej Części:  

Częśd I – co najmniej 2 pojazdami bezpylnymi z systemem załadowczym o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 8,5 tony do odbioru odpadów zmieszanych oraz  jeden samochód ogólno załadowczy  
z napędem na 4 koła, a także co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej 
tj. samochód dostawczy  o ładowności do 3,5 tony umożliwiający odbiór odpadów komunalnych  
z trudnodostępnych terenów 

Częśd II - co najmniej 2 pojazdami bezpylnymi z systemem załadowczym o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 8,5 ton do odbioru odpadów zmieszanych oraz  jeden samochód ogólno załadowczy  
z napędem na 4 koła, a także co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej 
tj. samochód dostawczy  o ładowności do 3,5 tony umożliwiający odbiór odpadów komunalnych 
 z trudnodostępnych terenów. 

Pojazdy muszą byd trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi 
adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości.  

 

Częśd III  – co najmniej 1 pojazdem do przewozu kontenerów KP-7 

Częśd IV  – co najmniej 1 pojazdem  bezpylnym z systemem załadowczym o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 8,5 tony do odbioru odpadów zmieszanych. 

Częśd V  – co najmniej 2 pojazdami do przewozu kontenerów KP-7 

 

d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Warunek zostanie uznany  za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 
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na kwotę co najmniej 200 000,00 PLN dla, Części I i II i V oraz co najmniej 100 000,00PLN dla Części III i IV  
zamówienia. 

 

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

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegad na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,  

że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnid 

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. Zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa  

w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

3. Wykonawca może powierzyd wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyd podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już 

znani. 

Wykonawca będzie zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu 

do informacji, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże wymagane 

informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyd 

realizację dostaw. 

 

4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 

składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą solidarną 

odpowiedzialnośd za wykonanie umowy. 
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VI PODSTAWY WYKLUCZENIA  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp.  

 

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono 

upadłośd, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalnośd gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej  

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

 

VII INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

1. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany złożyd następujące oświadczenia lub 

dokumenty, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu: 

a) aktualne na dzieo składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie w formie JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym 

na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zakresie wskazanym przez Zamawiającego  

w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SWZ. JEDZ należy złożyd w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp 

oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

c) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 

ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia  

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej 

d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

e) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250); potwierdzenie wpisu do rejestru podmiotów 
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa w 
art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (teks jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ) 
f)  wykaz wykonanej usługi  lub wykonywanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu skła-
dania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - według wzoru 
określonego w załączniku nr 3 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wy-
konane lub są wykonywane należycie,  
g) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeo technicznych dostępnych wykonawcy w celu 
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wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania następującymi 
zasobami - według wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ. 
 

2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie  

w formie JEDZ. 

 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyd wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:  

1) składa jednolite dokumenty (JEDZ) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym dotyczące podwykonawców 

 

4.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców jednolite dokumenty (JEDZ) 

formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy  

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r. ze zmianami w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 

lub oświadczeo, jakich może żądad zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415.). 

 

Uwaga: 

 Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych  

w ofercie takich jak: odpis z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyd stosowne 

pełnomocnictwo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

pełnomocnictwo poświadczone przez notariusza należy złożyd w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza. 

 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą byd złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 

VIII INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O 

WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 

ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

 

 Informacje ogólne 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektroniczne .  

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: sprawach dotyczących 

procedury udzielenia zamówienia: Marcin Warchoł - Inspektor ds. zamówieo publicznych i bhp, 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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 tel. 146292836, w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Marcin Karnia – Inspektor  ds. 

gospodarki odpadami komunalnymi, tel. 146292832. 

3. Wykonawca zamierzający wziąd udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadad konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 

formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 

komunikacji”.  

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeo oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 

zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 

platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.  

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomieo, dokumentów elektronicznych, oświadczeo lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeo oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP.  

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. 

Dane postępowanie można wyszukad również na Liście wszystkich postępowao w miniPortalu klikając 

wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania 

 

Złożenie oferty: 

Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem „Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty lub  

wniosku” dostępnego  na  ePUAP  i  udostępnionego  również  na  miniPortalu. Funkcjonalnośd  do  

zaszyfrowania  oferty  przez  Wykonawcę  jest  dostępna  dla wykonawców  na miniPortalu,  

w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podad adres 

skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

Ofertę należy sporządzid w języku polskim.   

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

Sposób  złożenia  oferty,  w  tym  zaszyfrowania  oferty  opisany  został  w  „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

    

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami ( nie dotyczy oferty)  

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami   

w  szczególności  składanie  oświadczeo, wniosków, zawiadomieo  oraz  przekazywanie  informacji  

odbywa  się elektronicznie  za  pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” 

dostępnego  na  ePUAP  oraz  udostępnionego  przez  miniPortal. 

We wszelkiej  korespondencji  związanej  z  niniejszym  postępowaniem  Zamawiający  i Wykonawcy 

posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).   

Zamawiający  może  również  komunikowad  się  z Wykonawcami za  pomocą  poczty elektronicznej, 

email e.pacek@newpower.pl 

Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwośd składania dokumentów 

elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email.13 Sposób 

sporządzenia dokumentów elektronicznych musi byd zgody z wymaganiami określonymi  

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 
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 i przekazywania informacji oraz wymagao technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 

z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.  

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeo, jakich może 

żądad zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium, przed upływem terminu składania 
ofert, dla: 
Części I w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięd  tysięcy złotych),  
Części II w wysokości: 10. 000,00zł( słownie: dziesięd tysięcy złotych), 
Części III w wysokości: 2.000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych). 
Częśd IV w wysokości:    300,00zł ( słownie: trzysta złotych) 
Częśd V w wysokości: 2.000,00zł ( słownie: dwa tysiące złotych) 
 
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacid przelewem na wskazany rachunek bankowy 
Zamawiającego- Gmina Pleśna: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Pleśnej nr kont:05 8589 0006 
0100 0710 0013 0432 
 W tytule przelewu należy podad: „Wadium do przetargu IKOŚ.271.9.2021” Częśd I lub Częśd II lub Częśd 
III lub Częśd IV lub Częśd V. 

3. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz powinno byd wystawione na Gminę Pleśna, 33-171 
Pleśna 240 i złożone wraz z ofertą poprzez miniPortal w oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego podpisanego podpisem kwalifikowanym przez wystawcę (bank, ubezpieczyciel).  

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 90 dni licząc od dnia składania ofert. 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyd w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu wraz  

z kompletem dokumentów, o których mowa w pkt. 6 niniejszego działu.  

2. Oferta powinna byd sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej  

w formacie danych (.pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt.) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania  

z miniPortal. Ofertę należy złożyd w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu 

oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

3. Jeżeli  dokumenty  elektroniczne,  przekazywane  przy  użyciu  środków  komunikacji 

elektronicznej,  zawierają  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu 

przepisów ustawy  z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym  

i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem   polecenia   „Załącznik   

stanowiący   tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną częśd należy 
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ten plik zaszyfrowad.   Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofad ofertę za  

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP  

i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób  wycofania oferty został opisany w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

4. Oferta może byd złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonad zmiany ani 

wycofad złożonej oferty. 

6. Oferta winna zawierad: 

1) formularz oferty – wzór załącznik nr 1 do SIWZ, 

2) oświadczenie w formie JEDZ Załącznik nr 2 do SWZ, 
3) dowód wniesienia wadium. 

 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1) Oferty należy składad do dnia 26.10.2021 r. do godz. 10:00 

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2021 r. o godz. 11:00. 

3) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego 

przez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ (Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku). 

4) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

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

odszyfrowania. 3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: (1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub 

miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 

oferty zostały otwarte; (2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

 

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 

1. Ofertę należy sporządzid na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ).  

2.  Cena oferty jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 9 maja 2014 r.  
o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178). 

3. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane  
z realizacja zamówienia, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty. 

4. Cenę ofertową należy podad liczbowo i słownie. 

5. Każdy z wykonawców może zaproponowad tylko jedną cenę dla każdej części zamówienia. 

 
 

 



 

 

 

25 
 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

 1.1.  oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
 1.2.  oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 

1.3.  Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
2. Stosowanie matematycznych obliczeo przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, 
które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 
Wykonawców w zakresie każdego kryterium, dla każdej części oddzielnie. 
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilośd punktów 
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru 
najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną 
punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert 
przedstawione w tabeli: 
 

Nazwa kryterium Waga 

Cena 60 

Aspekt środowiskowy 30 

Dodatkowe usługi 
(aspekty ekologiczne i społeczne) 

10 

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w podanym kryterium otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie 
traktowany jako wartośd punktowa oferty.  
6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny 
podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. 
7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. 

Nazwa kryterium Wzór Sposób oceny 

Cena P= (Cn:Cb) x 60 

Cn – cena najniższa 
Cb – cena badanej oferty 

Punkty za cenę zostaną wyliczone zgodnie z 
formularzem ofertowym 0-60 pkt wg. Wzoru 

Aspekt środowiskowy P=(S)x30 

-posiadanie 1 samochodu do odbioru odpadów 
komunalnych spełniających normy emisji 
spalin EURO 5 lub EURO 6 lub równoważny – 10 
pkt, 
-posiadanie 2 samochodów do odbioru odpadów 
komunalnych spełniających normy emisji spalin 
EURO 5 lub EURO 6 lub równoważny  – 20 pkt, 
-posiadanie 3 samochodów lub więcej niż 3 do 
odbioru odpadów komunalnych spełniających 
normy emisji spalin EURO 5 lub EURO 6 lub 
równoważny  – 30 pkt, 
- brak samochodów do odbioru odpadów 



 

 

 

26 
 

komunalnych spełniających normy emisji spalin 
EURO 5 lub EURO 6  lub równoważny – 0 pkt. 

Dodatkowe usługi 
(aspekty ekologiczne i 

społeczne) 
P= (A) x 10  

Deklaracja przeprowadzenia akcji promującej 
selektywną zbiórkę odpadów w placówkach 

oświatowych na terenie Gminy Pleśna* (A=1) 
Rezygnacja z przeprowadzenia akcji promującej 

selektywną zbiórkę odpadów w placówkach 
oświatowych na terenie Gminy Pleśna * (A=0) 

 
 
* Akcja będzie polegała na  przeprowadzeniu prelekcji promującej selektywną zbiórkę odpadów. 
Przeprowadzona będzie raz w  roku  w miesiącu: październik  wg wcześniej ustalonego harmonogramu  
z dyrektorami szkół. Wykaz Szkół: Szkoła Podstawowa w Pleśnej,  Szkoła Podstawowa w Lichwinie, 
Szkoła Podstawowa w Janowicach, Szkoła Podstawowa w Szczepanowicach, Szkoła Podstawowa w 
Rzuchowej, Szkoła Podstawowa  w Świebodzinie. Czas trwania jednej prelekcji - jedna godzina lekcyjna. 
W zakres  prelekcji  będzie wchodzid przeprowadzenie warsztatów, mających na celu: 
- promowanie powtórnego wykorzystania surowców wtórnych, 
-  kształtowanie pozytywnej postawy wobec środowiska naturalnego, poprzez podejmowanie działao na 
rzecz ochrony środowiska, 
- uświadomienie dzieciom i młodzieży problemu nadmiernego wytwarzania  odpadów, 
- promowanie segregowania odpadów. 
 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie, czy deklaruje przeprowadzenie akcji promującej 
selektywną zbiórkę odpadów w placówce, Zamawiający uzna, że takiej akcji nie przeprowadzi i przyzna 0 
punktów w kryterium "dodatkowe usługi (aspekty ekologiczne i społeczne)”. 
8. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą całkowitą liczbę punktów, 
stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych wyżej kryteriów oceny ofert 
dla każdej części oddzielnie. 
9. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu 
o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane 
zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego 
oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.  
10. Komisja dokona obliczeo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej 
spośród ofert uznanych za ważne. 
 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAD DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże Zamawiającemu 
informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów  
w ramach realizacji umowy. 

2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie 
 i miejscu podpisania umowy. 
 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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XVII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Zmiana postanowieo niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy                                    
w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 8, dopuszczalna jest w przypadku: 
1) zmiany stawek opłat za przyjęcie odpadów w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych, tylko w granicach tej zmiany; 
2) zmiany wysokości innych opłat wynikających wprost z przepisów prawa a mających istotny 

wpływ na koszty świadczenia usługi; 
3) innej zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierania   

i zagospodarowania odpadów; 
4) wprowadzenia zmian w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania prac 

nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia 
usprawnienia procesu realizacji zamówienia; 

5) zmiany wysokości stawki podatku VAT.  
6) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 1342), zmianie może ulec cena o wykazaną przez Wykonawcę wartośd wzrostu 
kosztów realizacji zamówienia wynikającą z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych; 
 

2. Zamawiający przewiduje możliwośd zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty  
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w wzorze umowy - zał. nr 6 do SWZ. 

 

 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  

 
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieśd szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp. 

 

XIX. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH 

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający nie zastrzega kluczowych części zamówienia, które to Wykonawca miałby obowiązek 

wykonad osobiście. 

 

XX. OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

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

1)    administratorem danych osobowych jest: Urząd Gminy Pleśna; 
2)    kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Pleśna  pod adresem: 

iod@plesna.pl,  

mailto:iod@plesna.pl
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3)    dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

4)    odbiorcami 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 zamówieo publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zmianami),  

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

6)    obowiązek podania danych osobowych osoby, której dane dotyczą bezpośrednio przez tą osobę 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

7)    w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8)    osoby, której dane dotyczą posiadają: 
−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; 
−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych 1[1]; 
−      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 2[2];   
−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że 

przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO; 
9)    osobom, których dane dotyczą nie przysługuje: 
−      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 ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

XXI. POSTANOWIENIA KOOCOWE 

 

Komplet dokumentacji przetargowej zawiera SWZ zamówienia wraz z załącznikami wg poniższego 
wykazu: 

1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 
2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie złożone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia. 
3) Załącznik nr 3 -  Wykaz usług 
4) Załącznik nr 4 – Wykaz posiadanego sprzętu 
5) Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
6) Załącznik nr 6 – Istotne postanowienia Umowy  

 

                                                                        

                                                 
1[1]

 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkowad zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowieo umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszad integralności protokołu oraz jego załączników. 
2[2] 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. 


