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Nasz znak: INW.271.11.20       

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: 

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 

Gminy Radziemice” 

Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
Zamawiający: Gmina Radziemice 
Adres: Radziemice 74, 32 - 107 Radziemice 
Tel./Fax.: (12) 385-62-44 / (12) 385-60-30 
e-mail: ug@radziemice.gmina.pl  
strona internetowa: www.radziemice.gmina.pl 
Godziny urzędowania: pn.-pt. Godz. 7:30 – 15:30 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych opublikowane w (Dz. U. 2019r. poz. 1843, z późn. zm.). 
2.2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane jest 
pojęcie „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, 
o której mowa w pkt. 2.1. 
2.3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964r.-Kodeks cywilny (Dz. U. 2018r. poz. 1025, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej. 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 
3.1.1 Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych powstałych i zebranych ze wszystkich nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Radziemice. 
3.1.2 Powierzchnia Gminy Radziemice wynosi 57,85 km². Przewidywane rodzaje i ilości 
odpadów: 
 

Wyszczególnienie 

Przewidywane 
ilości odpadów 

na rok 2021 
w MG 

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 350 
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15 01 01 – opakowania z papieru i tektury 15 

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych 70 

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe 1,5 

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe 2,5 

15 01 07 – opakowania ze szkła 50 

16 01 03 – zużyte opony 10 

20 01 23* - urządzenia zawierające freony 2 

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
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20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 
składniki (1) 

2 

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe 30 

 
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik nr 6 do 
SWIZ. 
Wspólny słownik zamówień (CPV): 
90.50.00.00-2 – Usługi związane z odpadami komunalnymi, 
90.51.10.00-2 – Usługi wywozu odpadów, 
90.51.12.00-9 – Usługi transportu odpadów, 
90.51.31.00-7 – Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 
90.53.30.00-2 – Usługi gospodarki odpadami. 
 
4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej. 
 
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa  
w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy. 
 
7. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. 
 
8. Termin wykonania zamówienia. 
Wymagany termin wykonania: od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków. 
9.1. W postępowania mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki, o których 
mowa w art. 22 ust.1 ustawy i określone w pkt 9.2. SIWZ. 
9.2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać niżej 
wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta 
Gminy Radziemice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 



 3 

b) aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności  
w zakresie transportu odpadów lub wpis do rejestru zgodnie z art. 233 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. 2018r. poz. 992 z późn. zm.) 

c) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.     

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia: 
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert (a jeśli 
okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie) usługi odbierania odpadów 
komunalnych z nieruchomości, na których mieszkają mieszkańcy o łącznej masie 
odpadów komunalnych, co najmniej 1000 Mg odebranych w ciągu następujących po 
sobie 12 miesięcy oraz załączy dowody określające, że usługi te zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie. 
Zamawiający, w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub 
ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również 
wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi 
wypełnić wymogi określone przez Zamawiającego.   
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  
do wykonywania zamówienia: 
Potencjał techniczny, warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje, co najmniej: 

a) Samochodem specjalnym (śmieciarka) przystosowanym do opróżniania 
pojemników o pojemności 60 l, 120 l, 240 l, 360l, 1100 l. 

b) Samochodem przystosowanym do odbioru selektywnie zbieranych odpadów 
w workach oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

c) Samochodem przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych, 
wyposażonych w HDS 

4) Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3A PZP 
a) realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie 

czynności w warunkach określonych w Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917 z późn. zm.) z uwzględnieniem 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podst. Art. 2 ust. 3-5 ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 
2017 r. poz. 847 z późn. zm.) na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy, w 
miejscu i czasie wskazanym przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Zamawiający 
na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przez cały okres realizacji 
przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące 
czynności polegające na bezpośrednim, fizycznym wykonywaniu robót.  

b) Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień 
publicznych, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności  
w zakresie realizacji zamówienia określone zostały w załącznikach nr 8 i 10. 
Powyższe wymagania określają w szczególności: 
 Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 

3a ustawy Prawo zamówień publicznych 
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 Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez 
wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań 

 Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 
zamówienia.  

c) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, w dniu 
podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie zawierające wykaz 
osób skierowanych do wykonywania robót budowlanych na podstawie umowy  
o pracę – załącznik nr 10 do SIWZ. 

9.3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczącym braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust  
1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. 
9.4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wg 
formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń 
i dokumentów określonych w pkt. 10 SIWZ. 
 
10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
10.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i określonych w pkt 9.2. SIWZ należy przedłożyć: 
10.1.1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 
określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 1843, z późn. zm.) wg załącznika Nr 2 do SIWZ - 
oryginał. 
10.1.2. Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 
koncesje, zezwolenia lub licencje (dokumenty, o których mowa w pkt. 9.2.1 SIWZ). 
10.1.3. Wykaz wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy lub 
usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie (wg załącznika 3 do SIWZ). 
Przez główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie oraz załączenia 
dowodów Zamawiający rozumie usługi, o których mowa w pkt. 9.2.2 SIWZ). 
Przedstawiony wykaz (zał. nr 3 do SIWZ) musi zawierać, co najmniej następujące 
informacje: 

a) przedmiot usługi w tym ilości odebranych odpadów komunalnych w Mg, 
b) odbiorcy usług w przypadku indywidualnych odbiorców usług polegających na 

odbiorze odpadów z gospodarstw domowych dopuszcza się zestawienie 
zbiorcze w szczególności – miejscowość lub gmina oraz ilość gospodarstw i ilość 
odpadów, 

c) daty wykonania, 
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d) wartość cenową usługi. 
Dowodem, o którym mowa wyżej: 

a) 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) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenie, o którym mowa 
w pkt. a 
 

10.1.4. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usługi lub usług budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz 
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wg załącznika nr 4 do SIWZ). 
W szczególności wykaz powinien zawierać: 

a) markę i typ pojazdu 
b) ilość pojazdów 
c) datę ważności badań technicznych, dopuszczających pojazd do ruchu 

drogowego 
d) informację o podstawie do dysponowania. 

10.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
10.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika Nr 5 do SIWZ). 
10.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt. 
2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 
10.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, składa zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 10.2.2.: 
10.3.1. Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzający, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert, 
10.3.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca  
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 
pkt. 10.3.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa 
się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - 
wystawionym odpowiednio jak w pkt. 10.3.1. 
10.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udziale 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
należy przedłożyć: 
- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że należy 
do grupy kapitałowej (wg załącznika nr 7 do SIWZ). 
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10.5. W sytuacji, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami 
w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.  
10.5.1. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b ustawy zamawiający w celu oceny czy wykonawca będzie dysponował 
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących 
w szczególności:  

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy 

wykonaniu zamówienia 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem 
d) zakresu i okresu innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

10.6. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do SIWZ).  
10.7. Dowód wniesienia wadium: 

a) w przypadku składania wadium w formach innych niż pieniądz – oryginał 
dokumentu zgodnie z pkt 12.5 SIWZ. 

b) do oferty dołączyć kserokopię wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność  
z oryginałem przez wykonawcę. 

10.8. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, 
spółka cywilna): 
10.8.1. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub pełnomocnictwo 
poświadczone notarialnie należy załączyć do oferty. 
10.8.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) wymagane oświadczenie w pkt. 10.1.1. powinno być złożone przez każdego 
Wykonawcę wspólnej oferty lub jedno w imieniu wszystkich Wykonawców, 

b) wymagany dokument w pkt 10.1.2 powinien być złożony przez każdego 
Wykonawcę wspólnej oferty, 

c) dokumenty wymienione w pkt. 10.1.3.- 10.1.4. winien przedłożyć w imieniu 
wszystkich ten  lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, którzy 
spełniają warunki zawarte w tych punktach, 

d) oświadczenie wymienione w pkt. 10.2.1. oraz odpowiedni dokument wymieniony 
w pkt. 10.2.2., powinny być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnej oferty,   

e) listę podmiotów lub informację, które zostały określone w pkt.10.4.1 powinny być 
złożone przez każdego Wykonawcę wspólnej oferty. 

10.8.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach, których wykonawca polega na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy kopie dokumentów, dotyczących 
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odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność 
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 
10.9. Dokumenty należy złożyć (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt. 10.1.1, 
które musi być złożone w formie oryginału) w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
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. 
10.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 
 
11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 
11.1. Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje w formie pisemnej lub faksem (nr faksu (12) 385-60-30) lub drogą 
elektroniczną (e-mail: ug@radziemice.gmina.pl) z zastrzeżeniem pkt. 11.2. 
11.2. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu, pełnomocnictwa, oraz uzupełnień złożonych na wezwanie 
Zamawiającego. 
11.3. W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
11.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, 
zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub na 
adres drogą elektroniczny podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 
11.5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
11.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 11.5., lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. 
11.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 11.5. 
11.8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, 
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła 
zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie 
internetowej, na której jest udostępniona SIWZ (www.radziemice.gmina.pl). 
11.9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu 
składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

mailto:ug@radziemice.gmina.pl
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/OSP%20Kowary/www.radziemice.gmina.pl
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przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczona na stronie 
internetowej (www.radziemice.gmina.pl) 
Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią integralną SIWZ. 
11.10. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
11.11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. Zapis pkt.11.10. 
stosuje się odpowiednio. 
11.12. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:  
Piotr Łakomy, tel. 12 385 62 44 wew. 118, e-mail: p.lakomy@radziemice.gmina.pl  
Anna Węgrzynowicz, tel. 12 385 62 44 wew. 108, e-mail: 
a.wegrzynowicz@radziemice.gmina.pl 
 
12. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 
 
13. Termin związania ofertą. 
13.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 
13.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
 
14. Opis sposobu przygotowywania ofert. 
14.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
14.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. 
14.3. Oferta musi zawierać: 
14.3.1. Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika Nr 1 do SIWZ, 
14.3.2. Oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie 10 niniejszej specyfikacji: 

a) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone 
w art. 22 ust. 1 ustawy (wg załącznika nr 2 do SIWZ) – oryginał, 

b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta 
Gminy Radziemice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, 

c) aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności  
w zakresie transportu odpadów lub wpis do rejestru zgodnie z art. 233 ustawy  
z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm.), 

d) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 

e) wykaz usług wraz z dowodami (wg załącznika nr 3 do SIWZ), 
f) wykaz narzędzi (wg załącznika nr 4 do SIWZ), 
g) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 5 do SIWZ), 
h) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/OSP%20Kowary/www.radziemice.gmina.pl
mailto:p.lakomy@radziemice.gmina.pl
mailto:a.wegrzynowicz@radziemice.gmina.pl
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i) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  
z dn. 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja 
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg załącznika nr 7 do SIWZ). 

14.3.3. Do oferty należy załączyć również pełnomocnictwo w oryginale lub 
notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa, dla osób podpisujących ofertę 
w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli oferta jest składana przez 
pełnomocnika. 
14.4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
14.5. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu, każda strona z tekstem musi 
być poświadczona za zgodność z oryginałem, z adnotacją „za zgodność z oryginałem” 
przez uprawnionego przedstawiciela odpowiednio wykonawcy lub podmiotu. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikacje podpisu. Za podpisanie uznaje się podpis złożony wraz 
z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. 
14.6. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, 
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie powinno być parafowane własnoręcznie przez 
Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 
14.7. Strony oferty winny być kolejno ponumerowane. 
14.8.1. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych 
w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust 4. 
14.8.2. Zastrzeżone informacje wraz z uzasadnieniem zastrzeżenia winny być 
umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone 
i opisane: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. 
14.8.3. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r. poz. 419 z późn. zm.) przez tajemnicę 
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
działania w celu zachowania ich poufności. 
14.9. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone 
nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 
 

Urząd Gminy w Radziemicach 
Radziemice 74 

32 - 107 Radziemice 
 
oraz opisane: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy 
Radziemice” oraz „nie otwierać przed dniem 02.12.2020  r. przed godz. 1030” 
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14.10. Niespełnienie wymagań określonych w pkt 14.7. – 14.9. nie będzie skutkować 
odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć  
z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 
14.11. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu. 
14.12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany 
do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed 
upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być 
opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie 
wyrazem „ZMIANA”. 
14.13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (wg takich samych zasad jak 
wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 
 
15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
15.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Radziemicach, Radziemice 74 
         32 - 107 Radziemice w sekretariacie 
15.2. Termin składania ofert upływa dnia 02.12.2020 r. o godz.1000 

15.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie ofertę, która została złożona po terminie. 
15.4. Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Kultury w Radziemicach, Radziemice 
89, 32-107 Radziemice w dniu 02.12.2020 r. o godz.1030 (sala konferencyjna). 
Otwarcie ofert jest jawne. 
15.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
15.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i warunków płatności zawartych 
w ofertach (termin płatności faktury VAT). 
 
16. Opis sposobu obliczenia ceny. 
16.1. Cenę należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej SIWZ. Wykonawca powinien:  

1) podać cenę jednostkową brutto za każdy 1 Mg odpadów, 
2) pomnożyć przez liczby odpowiadające  danym frakcjom, 
3) zsumować ceny otrzymując cenę oferty brutto. 

Obliczona – w opisany wyżej sposób – cena oferty będzie służyć porównaniu cen 
ofert zaoferowanych przez Wykonawców w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.  
16.2. Wartość kosztów pracy przyjęta przez Wykonawcę do ustalenia ceny nie może być 
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.). 
16.3. Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie elementy 
niezbędne do realizacji zamówienia, 
16.4. Przy kalkulowaniu ceny ofertowej prócz zmian ewentualnych uwarunkowań makro  
i mikroekonomicznych Wykonawca winien uwzględnić m. in.  

a) ilość odpadów odbieranych na terenie Gminy Radziemice w okresie 2017 – 2018, 
b) charakterystykę Gminy Radziemice, 
c) możliwy wzrost odbieranych odpadów – wynikający z zmiany systemu 

i ograniczenia ilości odpadów nie ewidencjonowanych, 
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d) możliwy wzrost ilości budynków obsługiwanych oraz wzrost liczby mieszkańców 
obsługiwanych, 

e) wymagania co do częstotliwości i sposobu odbierania odpadów, 
f) wymagania co do osiągnięcia poziomów recyklingu 

16.5. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej w zaokrągleniu  
do dwóch miejsc po przecinku. 
16.6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie 
polskiej (złoty polski). 
16.7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane na podstawie rzeczywistej liczby 
odpadów oraz ceny jednostkowej danej frakcji. Ceny jednostkowe nie ulegną zmianie 
w okresie wykonywania umowy.  
 
17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert. 
17.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 
oceny ofert: 
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (%) 
1 Cena (C) 60 
2 Termin płatności faktury VAT (T) 40 

Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: 
17.1.1. Opis kryterium „cena” „cena ofertowa brutto” 
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularza Oferty. 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. 
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Ilość punktów w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona na podstawie następującego 
wzoru: 
           C min 

C = ------------ x 60 pkt 
 Co 

gdzie Cmin – najniższa cena brutto spośród nie odrzuconych ofert 
 
          Co    - cena brutto oferty ocenianej spośród nie odrzuconych ofert 
 
17.1.2. Opis kryterium „Termin płatności faktury VAT” 
Kryterium „Termin płatności faktury VAT” będzie rozpatrywany na podstawie długości 
terminu płatności faktura VAT zadeklarowanego – podanego przez Wykonawcę w pkt 2 
Formularza Oferty. 
Uwaga: 
Najkrótszy możliwy termin płatności faktury VAT wymagany przez Zamawiającego 
wynosił będzie 7 dni. 
Najdłuższy możliwy termin płatności faktury VAT uwzględniony do oceny ofert wynosił 
będzie 30 dni. 
Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności faktury VAT dłuższy niż 30 dni, do 
oceny oferty zostanie przyjęty okres 30 dni i taki zostanie uwzględniony w Umowie 
z Wykonawcą. 



 12 

- Wykonawca, który zaoferuje termin płatności 30 dni (najkorzystniejsza wartość) 
otrzymuje 40 pkt czyli maksymalną liczbę punktów. 
-  Wykonawca, który zaoferuje termin płatności faktury VAT 7 dni (najmniej korzystną 
wartość) otrzymuje 0 pkt. 
- Pozostali Wykonawcy tj. Wykonawcy, którzy zaproponowali wartość pośrednią, 
pomiędzy wartością najkorzystniejszą a najmniej korzystną otrzymują liczbę punktów 
obliczoną wg. wzoru. 
          To - Tmin 

T = ------------------ x 40 pkt 
          Tmax - Tmin 

 
gdzie: 
To – termin płatności faktury VAT oferty ocenianej spośród nie odrzuconych ofert 
Tmax – najwyższy możliwy termin płatności faktury VAT = 30 dni 
Tmin – najkrótszy możliwy termin płatności faktury VAT = 7 dni 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Przyznane punkty zostaną 
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
 
17.1.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz 
uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 
P=C+T 
Gdzie: 
P- łączna liczba punktów oferty ocenionej 
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 
T- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin płatności faktury VAT” 
17.2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia 
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt.17.3 dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści. 
17.3. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
18.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru. 
18.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
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18.2.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 
18.2.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne; 
18.2.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
18.2.4. Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
18.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści 
informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt1 ustawy (zawiadomienie o wyborze 
najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej (www.radziemice.gmina.pl) 
oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”. 
18.4. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy zgodnie z pkt. 19 niniejszej SIWZ. 
18.5. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, 
Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda złożenia umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców (art. 23 ust. 4 ustawy). 
18.6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany 
jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu, jeżeli planuje wykonanie 
przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców umowę z podwykonawcami lub 
projektu umowy z podwykonawcami na realizację powierzonego im do wykonania 
i zgodnego z ofertą Wykonawcy zakresu przedmiotu zamówienia. 
W przypadku nie wykonania powyższych zobowiązań umowa nie zostanie zawarta 
z winy Wykonawcy. Ponadto Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od 
zawarcia umowy). 
 
19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
19.1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
ceny brutto podanej w ofercie, która winna być wniesiona w dniu zawarcia umowy 
w formach określonych w art. 148 ust.1 ustawy. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu 
Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy, Zamawiającego na BS 
Słomniki Oddział Radziemice 

Nr 62 8614 0001 0010 0100 0185 0007 
19.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
19.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie może wygasnąć wcześniej niż 
w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę raportu, o którym mowa w § 7  
ust. 1 umowy za grudzień 2021r. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od 
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
 
20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy, ogólne warunki umowy, albo wzór umowy. 

http://www.radziemice.gmina.pl/
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Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach załączonego wzoru umowy (załącznik Nr 8 do niniejszej 
specyfikacji). 
 
21. Podwykonawstwo. 
21.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (na formularzu oferty 
w załączniku Nr 1 do SIWZ). 
 
22. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powołał się, na zasobach określonych w art. 26 ust. 2b w celu 
wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1 Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełni je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udziale zamówienia.  
 
23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
23.1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone 
w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy. 
23.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania 
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego 
z postępowania, odrzucenia oferty odwołującego. 
23.3. Jeżeli zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia; 

 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
23.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Do odwołania stosuje się przepisy art. 
180-198 ustawy. 
23.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu 
okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 
7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
23.6. Do skargi stosuje się przepisy art. 198 a-198 g ustawy. 
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24. Informacje uzupełniające 
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 Gmina Radziemice tel. 12 385 

62 44 fax 12 385 60 30, e-mail: ug@radziemice.gmina.pl 
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Radziemice jest Pan Dariusz 

Kozłowski 
e-mail : dariusz.kozlowski@cbi24.pl*; 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Radziemice” – spr 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

 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 
2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

 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.  
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera następujące załączniki: 

SIWZ/Zał. Nr 1 – formularz oferty 
SIWZ/Zał. Nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
SIWZ/Zał. Nr 3 – wykaz usług 
SIWZ/Zał. Nr 4 – wykaz narzędzi 
SIWZ/Zał. Nr 5 – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
SIWZ/Zał. Nr 6 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji 
SIWZ/Zał. Nr 7 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo 

informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej 
SIWZ/Zał. Nr 8 – wzór umowy 
SIWZ/Zał. Nr 9 – sieć dróg na terenie Gminy Radziemice 
SIWZ/Zał. Nr 10 – oświadczenie zawierające wykaz osób skierowanych do wykonania  

robót na podstawie umowy o pracę 
 
 
Radziemice 19.11.2020 r. 

ZATWIERDZIŁ 
 
 


