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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „SIWZ”)  

na usługę odbioru i transportu  odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia – Sektor I. 

 
 

 

I. Zamawiający: 

Gmina Miasta Radomia  

REGON: 670223451 NIP: 796-281-75-29 

Prowadzący sprawę: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu 

fax.(48)  36-20-289 

Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom, województwo: mazowieckie 

Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej:  

1. bzp@umradom.pl (dla korespondencji napływającej do zamawiającego). 

2. http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne (adres strony internetowej, na której umieszczane są 

dokumenty dotyczące niniejszego przetargu). 

3. Skrytka ePUAP: /umradom/BZP 
 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy Pzp. 

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. 
 

 

III. Przedmiot zamówienia  
CPV:  
90511000-2 Usługi wywozu odpadów; 
90512000-9 Usługi transportu odpadów; 
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

  

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ) zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ 

(który jednocześnie stanowi załącznik nr 1 do Umowy). 

A. Informacje ogólne 

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

się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz 

poczty elektronicznej. 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

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

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

zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

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

przekazania na ePUAP. 

6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne 

są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.  

 

B. Informacje dotyczące obowiązku zatrudnienia personelu na podstawie umowy o pracę: 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że przy realizacji przedmiotu Umowy osoby opisane w OPZ (sekcja  

I. PERSONEL), będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, stosownie do treści art. 

29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wymagań określonych w SIWZ. 

mailto:bzp@umradom.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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2. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych dot. 

zatrudniania osób, o których mowa w §4. ust. 1 wzoru Umowy w n/w zakresie: 

1) Żądanie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań o których mowa w §4. 
ust. 1, 

2) przeprowadzania kontroli i oceny złożonych przez WYKONAWCĘ oświadczeń, dokumentów  
i dowodów, a w przypadku wątpliwości – do złożenia wniosku o kontrolę do Państwowej Inspekcji 
Pracy. 

3. Wykonawca w terminie do 5 dni, licząc od dnia zawarcia umowy oraz dodatkowo na każde żądanie 
Zamawiającego będzie przedstawiał Zamawiającemu oświadczenie zawierające m. in.: 

1) określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

2) potwierdzenie, że osoby wykonujące usługę, wykazane w Wykazie Wyposażenia i Personelu, który 
stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na analogicznych zasadach prawo do kontroli Zamawiającego  
w umowach z Podwykonawcami. 

5. W przypadku nie przedstawienia wymaganych oświadczeń, dowodów, dokumentów o których mowa w §14. 
ust. 2 i 3 wzoru umowy, w wymaganym terminie, Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do ich złożenia, 
wraz z wyznaczeniem terminu na dokonanie ww. czynności. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy 
z obowiązku złożenia wymaganych oświadczeń bądź dokumentów – lub złożenia oświadczeń bądź 
dokumentów nie czyniących zadość wymaganiom określonym w Umowie, Wykonawca będzie 
zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu tytułem kary umownej, kwoty w wysokości 2 % 
wynagrodzenia, o którym mowa w §8 wzoru umowy. Kara ta może być powtarzana, w szczególności  
w przypadku nieskładania przez Wykonawcę dokumentów/oświadczeń o których mowa w § 14 ust. 3 wzoru 
umowy, tj. oświadczeń i dokumentów do składania których Wykonawca jest zobowiązany. 

6. Niezależnie od naliczenia kar umownych o których mowa w § 16 ust. 4 wzoru umowy, w przypadku 
niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku zatrudniania osób o których mowa w § 4. ust. 1 wzoru umowy, 
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy lub pozostałej do wykonania jej części z winy 
Wykonawcy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 16 ust. 6 wzoru umowy. 

 

C. Zmiany w umowie: 

 

1. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień i warunków Umowy wynikającą ze zmiany przepisów 
prawa, w tym zmianę cen jednostkowych spowodowaną:  

1) urzędową zmianą stawki podatku VAT (zmiana cen jednostkowych uwzględniających zmienioną stawkę 

obowiązywać będzie po wejściu zmienionej stawki w życie), 

2) ustawową zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może być konsekwencją jedynie zmiany 

wysokości wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej dotyczącej osób 

zatrudnionych na umowę o pracę z wynagrodzeniem minimalnym, które uczestniczą w realizacji 

zamówienia w okresie po wejściu w życie określonego aktu prawnego zwiększającego wysokość 

minimalnego wynagrodzenia), 

3) ustawową zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

4) zmianą jednostkowych stawek opłat za umieszczenie odpadów na składowisku, ustalonych 

obwieszczeniem ministra środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska.  

 

2. Zmiany te nie mogą powodować zwiększenia (przekroczenia) nominalnej maksymalnej wartości 

zamówienia o której mowa w § 8 Umowy.  

3. Zmiany te mogą być dokonywane tylko pisemnie pod rygorem nieważności. 

4. Ciężar dowodowy dotyczący udokumentowania w/w okoliczności potwierdzających,  

że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

5. Nie stanowią Zmiany: 

1) Zmiany w zakresie ilości i lokalizacji Punktów Gromadzenia Odpadów. 
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2) Zmiany harmonogramów realizacji usług w zakresie terminów odbiorów odpadów. 

3) Zmiany w zakresie Wyposażenia i Personelu przy pomocy których realizowana jest usługa. 

4) Zmiany w zakresie danych zawartych w raportach przedkładanych przez Wykonawcę. 

5) Zmiany w zakresie danych kontaktowych (adres, email i numeru telefonu) Wykonawcy. 

6) Zmiany numeru konta bankowego Wykonawcy. 

7) Zmiany Pełnomocników. 

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania przez niego części umowy. 
 

D. Informacje dodatkowe: 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców oraz ich Personelu, jak za 

działania i zaniechania własne. 

2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć: 

a) dokument uprawniający osobę/osoby do wskazaną do podpisania umowy o ile nie wynika to z innych 

dokumentów, 

b) umowę (polisę) ubezpieczenia OC w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem umowy 

na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 zł, 

c) umowy z Podwykonawcami w zakresie powierzonych im czynności (jeżeli dotyczy). 

3. Umowa ulega wcześniejszemu rozwiązaniu na skutek przekroczenia wartości Umowy, o której mowa  
w §8 wzoru umowy. 

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na zamówienie. 
 

VI. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
 

VII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 
VIII. Termin wykonania zamówienia: 

Usługa odbioru odpadów świadczona będzie od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia  

11 lutego 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. 

UWAGA! Termin rozpoczęcia świadczenia usługi jest terminem wymaganym i pożądanym przez 

Zamawiającego, jednakże ostatecznie uzależniony od przebiegu niniejszego postępowania. 
 

IX. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu; 

Oceny spełniania ww. warunku, Zamawiający dokona na podstawie złożonego oświadczenia, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. 

 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów. 

Określenie warunków: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

2.1.1. jest wpisany 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 gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) w obrębie kategorii odpadów 

objętych zamówieniem. 
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2.1.2. posiada uprawnienie do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów i zbierania 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 

2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Określenie warunków: 

Zamawiający nie określa w/w warunku. 

 

2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej. 

Określenie warunków: 

2.3.1 w zakresie potencjału technicznego za spełnienie warunku Zamawiający uzna dysponowanie przez 
Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia tj. dysponowanie co 
najmniej: 
 

a) pojazdami do odbioru i transportu odpadów, o normie emisji spalin nie niższej niż EURO 4, 

spełniającymi minimalne wymogi, tj: 

- pojazd ciężarowy – śmieciarka 3 szt.- bezpylny z funkcją kompaktowania 

- pojazd ciężarowy - hakowiec 1 szt. 

- pojazd ciężarowy z urządzeniem HDS 1 szt. (urządzenie HDS o udźwigu minimum 1000 kg przy 

wysięgu 5 m) 

- pojazd o DMC 3,5 t 1 szt.- z wydzieloną przestrzenią oddzieloną od kabiny kierowcy. 

 

b) bazą magazynowo-transportową spełniająca wymogi określone w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 11.01.2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013, 

poz. 122). 

 
2.3.2 w zakresie dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, Zamawiający 

wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, spełniającymi 
minimalne wymogi, tj.: 
a) Kierownikiem Kontraktu – 1 osobą do organizacji i nadzoru realizacji usług posiadającą 

wykształcenie wyższe oraz min. trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym  

z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości oraz nadzorowaniem jakości 

wykonywanych prac; 

b) Dyspozytorem – 1 osobą posiadającą min. roczne doświadczenie w pracy na stanowisku 

związanym z usługą odbioru odpadów komunalnych; 

c) min. 2 osobami na każdy pojazd typu śmieciarka, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot 

zamówienia (tj. operatorzy sprzętu, kierowcy, ładowacze) w tym jedną posiadającą uprawnienia do 

kierowania pojazdem ciężarowym; 

d) min. 1 osobą na każdy pojazd specjalistyczny (HDS, hakowiec), wykonująca bezpośrednio 

przedmiot zamówienia, posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdem ciężarowym oraz do obsługi 

sprzętu specjalistycznego (HDS). 

e) min. 1 osobą na pojazd o dopuszczalnej masie całk. nieprzekraczającej 3,5 t posiadająca 

uprawnienia do kierowania takim pojazdem. 

f) min. 1 osobą do obsługi skarg, wniosków i realizacji sprawozdań. 

X. Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania zawiera art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Zgodnie z art. 24 ust. 12 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia.  
 

XI. Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia określone w ustawie Prawo 

zamówień publicznych:  

1. w art. 24 ust. 5 pkt 1; 

2. w art. 24 ust. 5 pkt 8. 
 

XII. Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, 

że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu  

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodnie z art. 25a ust. 2 Ustawy Pzp, Zamawiający wymaga 
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złożenia przez Wykonawcę aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia na formularzu 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ lub jednolitym dokumentem). 

JEDZ jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji Wykonawcy na 

potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Treść oświadczenia JEDZ powinna być zgodna z formularzem udostępnionym w ramach niniejszej SIWZ 

(załącznik nr 2 do SIWZ) – JEDZ może być przekazany wyłącznie w postaci elektronicznej  

i powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do złożenia takiego 

oświadczenia w imieniu podmiotu, którego JEDZ dotyczy oraz powinien zostać przekazany 

Zamawiającemu zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ (instrukcją składania JEDZ) w taki sposób, aby 

dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Instrukcja złożenia JEDZ 

zawarta jest w załączniku nr 3 do SIWZ. 

3. Komisja Europejska udostępniła bezpłatną usługę internetową dla Wykonawców w zakresie 

elektronicznego wypełniania JEDZ (ESPD), pod następującym adresem:  

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl  

4. Wypełniając i składając JEDZ należy mieć na uwadze, iż JEDZ składa się elektronicznie,  w języku polskim, 

opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do złożenia takiego oświadczenia 

w imieniu podmiotu, którego JEDZ dotyczy i należy go wypełnić uwzględniając: 

 zapisy niniejszej SIWZ, w tym instrukcję składania JEDZ zawartą w załączniku nr 3 do SIWZ, 

 instrukcję wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ (European Single 

Procurement Document ESPD) udostępnioną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) pod 

adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia  

 rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające 

standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE nr L 3  

z 6.1.2016). 

5. JEDZ może być przekazany Zamawiającemu wyłącznie drogą elektroniczną – w związku  

z obowiązywaniem od dnia 18 kwietnia 2018 r. wymogu komunikacji elektronicznej w zakresie jednolitego 

dokumentu (art. 10a ustawy Pzp w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie 

ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020). 

JEDZ należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum 

(ZIP). 

6. Przekazanie Zamawiającemu JEDZ w innej formie niż drogą elektroniczną będzie uznane jako niezłożenie 

JEDZ i co w konsekwencji będzie powodowało konieczność zastosowania odpowiednich procedur i sankcji 

określonych w ustawie Pzp na okoliczność niezłożenia JEDZ. 

7. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt. 1) i 36b Ustawy Pzp, 

zobowiązany jest do złożenia JEDZ, o których mowa w pkt. XII.1 SIWZ, dotyczących tych podmiotów 

(podwykonawców) i przez nich wypełnionych. 

8. Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby 

innych podmiotów, zobowiązany jest do złożenia JEDZ, o których mowa w pkt. XII.1 SIWZ, dotyczących 

tych podmiotów i w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby.  

9. Uwaga! Część II i III jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wypełnia każdy uczestnik 

postępowania, tj. wykonawca składający ofertę oraz podmioty o których mowa w pkt. XII.7 i XII. 8 SIWZ. 

Pozostałe części JEDZ wypełniane są w zakresie w jakim dotyczą tych podmiotów. 

10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna itd.) 

JEDZ, o którym mowa w pkt. XII.1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Oświadczenia te muszą w pełnym zakresie wymaganym przez Zamawiającego potwierdzać 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia przez Wykonawcę. 
 

XIII. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  

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

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - na druku, który 

zostanie dołączony do informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zamieszczonej na stronie 

Zamawiającego. W/w oświadczenie winno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub 

w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

XIV. Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia następujących dokumentów: 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

Zamawiający będzie żądał dostarczenia następujących dokumentów: 

1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

1.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz  

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu. 

1.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

1.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

1.5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,  

1.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

1.7. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1445 z późn.zm.). 

2. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający będzie żądał dostarczenia 

następujących dokumentów: 

2.1. wpisu 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 gminach(Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) w obrębie kategorii odpadów 

objętych zamówieniem. 

2.2. zawiadomienia o nadaniu numeru rejestrowego w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, 

produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), prowadzonym przez właściwego 

marszałka województwa. 

Zamawiający zweryfikuje w Bazie Danych o Odpadach (BDO) czy zakres wpisu obejmuje zbieranie 

zużytego sprzętu (Dział IV tabela 2 Rejestru) i transport odpadów (Dział VII Rejestru). 

2.3. wykazu narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz  

z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – w formie załącznika nr 5 do SIWZ. 

2.4. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,  
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a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami – w formie załącznika nr 6 do SIWZ. 

3. Dysponowanie zasobami innego podmiotu. 

3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt. IX 2.3 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

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

stosunków prawnych.  

3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi 

wskazywać w szczególności:  

a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą.  

Pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej musi być złożone - na druku, którego wzór został 

dołączony do materiałów przetargowych – w formie załącznika nr 1 do oferty. 

3.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału  

w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 

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

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 

3.5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w pkt. XIV.1. 

4. Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.   

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:  

4.1. w pkt. XIV.1 ppkt 1.1. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 

i 21. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

4.2. w pkt. XIV.1 ppkt 1.2. i 1.3. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega  

z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu -  wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4.3. w pkt. XIV.1 ppkt 1.4. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

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

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

je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany  

w pkt. XIV.1 ppkt 1.1., składa dokument, o którym mowa w pkt. XIV.4 ppkt 4.1., w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 

na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, zostanie wezwany do złożenia, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub 

dokumentów określonych w pkt. XIV SIWZ potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1 ustawy Pzp. Przedmiotowe dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci 

dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem, w wyznaczonym, przez Zamawiającego terminie. 

7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub 

dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych  

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669). 

W tym celu Zamawiający zaleca, aby Wykonawca wskazał w formularzu oferty lub JEDZ jednoznacznie  

i wyczerpująco źródło (adres) bazy danych lub postępowanie, w którym u zamawiającego znajdują się 

odpowiednie oświadczenia lub dokumenty. 

8. Inne dokumenty nie wymienione w pkt XII, XIII i XIV. 

8.1. Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika – 

w formie załącznika nr 2 do oferty. 

8.2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, 

o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – w formie załącznika nr 3 

do oferty.  

8.3. Potwierdzenie wpłaty wadium – w formie załącznika nr 4 do oferty. 
 

XV. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń  

i dokumentów, a także osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: 

http://www.bip.radom.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. 

2. W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności 

składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego  

w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 

2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ” odbywa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. W przypadku przedłożenia oświadczenia JEDZ – przedmiotowe 

oświadczenie powinno zostać przekazane zamawiającemu zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ (instrukcją 

składania JEDZ) w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert. Instrukcja złożenia JEDZ zawarta jest w załączniku nr 3 do SIWZ. 

3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, 

wniosków (innych niż oferta oraz JEDZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 

http://www.bip.radom.pl/
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udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji 

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 

(TED lub ID postępowania). 

4. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. 

5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane 

są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający 

dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 

kopii dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w pkt. I.1. 

SIWZ. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 

elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

z późniejszymi zmianami. 

6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

7. Przekazane drogą elektroniczną informacje, o których mowa wyżej uważa się za złożone w terminie, jeżeli 

ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona. 

8. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w trybie art. 

26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, dla swej skuteczności powinny zostać złożone  

w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przed upływem terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego. 

9. W przypadku złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 26 ust. 4, art. 87 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 ustawy 

Pzp, a także w przypadku zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

wystarczające jest ich przesłanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany 

udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 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. W przypadku kierowania jakiejkolwiek korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem informujemy, 

iż Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe nadawcy korespondencji. W związku  

z powyższym niezbędne jest zastosowanie poniższej klauzuli informacyjnej skierowanej do nadawcy 

korespondencji: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą  

w Radomiu ul. Kilińskiego 30; 

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z 

instrukcją kancelaryjną; 

f) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 

g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

h) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

mailto:iod.kontakt@umradom.pl
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- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których 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. 

12. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający 

zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

13. Wszelka korespondencja dotycząca wnoszonych zapytań, modyfikacji SIWZ oraz odwołań będzie 

zamieszczana na stronie http://www.bip.radom.pl.  

14. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 

Główny specjalista w Biurze Zamówień Publicznych  

Piotr Frąk 

fax (48) 36-20-289 

e-mail: p.frak@umradom.pl 
 

XVI. Wadium 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wysokość wadium wynosi: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 

4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,  

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 110, 650, 1000 i 1669). 

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy je przelać na rachunek bankowy zamawiającego: 

 

GMINA MIASTA RADOMIA  

PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu 

90 1240 3259 1111 0000 2989 2305 

 

Za wadium skutecznie wniesione przelewem na wyżej wskazany rachunek bankowy, zamawiający uznaje 

wadium, które najpóźniej przed upływem terminu składania ofert będzie znajdować się na rachunku 

zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego 

w/w rachunek. 

6. W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przelewem, wykonawca dołącza do oferty potwierdzenie 

wykonania przelewu. W pozostałych przypadkach (bezgotówkowe formy wniesienia wadium) 

wymagane jest dołączenie do oferty, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokumentu 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej ze strony gwaranta 

do jego wystawienia, np. banku, ubezpieczyciela. Wniesienie dokumentu wadium w postaci 

elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on 

ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu. 

7. W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela. 

8. W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych wykonawca winien przedłożyć pisemną 

gwarancję udzieloną przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, 

obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w SIWZ. 

9. W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych wykonawca winien przedłożyć 

pisemną gwarancję udzieloną przez firmę ubezpieczeniową, obowiązującą przez okres związania ofertą, 

określony w SIWZ. 

10. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa, 

w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

http://www.bip.radom.pl/
mailto:p.frak@umradom.pl
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Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110) wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia 

wystawiony przez poręczyciela, obowiązujące przez okres związania ofertą, określony w SIWZ. 

11. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co 

najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): 

a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Miasta Radomia, ul. J. Kilińskiego 30, 26-610 Radom, 

b) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ), 

c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), 

d) określać przedmiot gwarancji  (wynikający z SIWZ), 

e) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie Zamawiającego. 

12. Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do 

zatrzymania wadium, jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami, 

jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo 

zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa  

w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 

ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

13. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa art. 46 ustawy Pzp.  

14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 

przez zamawiającego. 
 

XVII. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. O przedłużeniu okresu ważności ofert, Zamawiający zawiadomi pisemnie wszystkich Wykonawców, 

oczekując pisemnych odpowiedzi. Wykonawca może odmówić wyrażenia zgody na przedłużenie terminu 

ważności oferty bez utraty wadium przetargowego. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin 

związania ofertą. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

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

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 

XVIII. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

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

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny 

do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu. W formularzu 

oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

3. Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część powinna być sporządzona w języku 

polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc, docx, pdf. i podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany 

został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.   

4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
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polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

5. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku 

archiwum (ZIP). 

6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  

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

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

użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

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

złożonej oferty. 

8. Wykonawca może przygotować własny formularz oferty, jednak jego treść musi zawierać wszystkie 

wymagane przez Zamawiającego informacje. 

9. Wszelkie inne dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być składane wraz z tłumaczeniem 

na język polski. 

10. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w punkcie XIII i XIV, muszą być 

podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli dokumenty lub oświadczenia będą 

podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć 

prawnie skuteczne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzane w postaci elektronicznej 

i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy wykonawca nie posiada 

pełnomocnictwa w formie elektronicznej oryginalnej (tj. z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej 

do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej  

(tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), może złożyć kopię 

pełnomocnictwa, ale notarialnie poświadczoną elektronicznie. Stosownie do art. 97 § 2 

Prawa o notariacie elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym 

dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

11. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy oraz zaciągania  

w jego imieniu zobowiązań musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza 

to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 

Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie 

wskazanej powyżej (pkt XVIII.10 SIWZ). 

12. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę  

i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ.  

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo braku zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku  

z przygotowaniem i złożeniem oferty, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

14. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 

niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo 

lub ręcznie. 

15. Wymagane dokumenty lub oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 

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

dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub  

w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

16. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego 

z nich dotyczą. 

Poświadczenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów lub oświadczeń musi być dokonane przez 

osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) 

upoważnioną zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 

załączonego do oferty pełnomocnictwa. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, w sytuacji, gdy złożona kopia jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
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17. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje 

przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

18. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia nazywani są Partnerami. 

18. 1. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 ustawy Pzp. Nazwy 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać 

wskazane w ofercie. 

18. 2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający 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, 

wówczas wymagane jest złożenie wraz z ofertą pełnomocnictwa lub pełnomocnictw. 

15.2.1 Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden  

z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba 

trzecia). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym 

dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnione do reprezentowania 

wykonawcy). 

15.2.2 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  

z pełnomocnikiem. 

15.2.3 Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty 

wspólnie z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę 

zamawiający odrzuci.  

15.2.4 Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawców  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy  

z wykonawcą muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę 

określającą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców w tym uprawnienie do 

podpisania umowy. 

15.2.5 Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu  

o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy 

wspólnicy spółki, bądź do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) 

udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby 

trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz 

wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli 

upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty 

zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę w formie elektronicznej oryginalnej 

(opatrzonej kwalifikowanym podpisem/podpisami) lub złożyć kopię umowy spółki 

cywilnej, ale notarialnie poświadczoną elektronicznie. Stosownie do art. 97 § 2 Prawa 

o notariacie elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii  

z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

15.2.6 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenie, o którym mowa w pkt. XII niniejszej SIWZ składa każdy  

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma 

wstępnie potwierdzać 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 –  

w związku z czym powinien złożyć samodzielnie oświadczenie JEDZ w wersji 

elektronicznej. 

15.2.6.1 Treść oświadczenia JEDZ powinna być zgodna z formularzem 

udostępnionym w ramach niniejszej SIWZ. Oświadczenie to powinno zostać 

złożone w postaci elektronicznej i być opatrzone kwalifikowanym podpisem 
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elektronicznym osoby uprawnionej do złożenia takiego oświadczenia  

w imieniu podmiotu, którego JEDZ dotyczy oraz powinno zostać przekazane 

Zamawiającemu zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ (instrukcją składania 

JEDZ) w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed 

upływem terminu składania ofert. Instrukcja złożenia JEDZ zawarta jest  

w załączniku nr 3 do SIWZ. 

15.2.6.2 Komisja Europejska udostępniła bezpłatną usługę internetową dla 

wykonawców w zakresie elektronicznego wypełniania JEDZ (ESPD), pod 

następującym adresem: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl. 

15.2.6.3 Wypełniając i składając JEDZ należy mieć na uwadze, iż JEDZ składa się 

elektronicznie,  w języku polskim, opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osoby uprawnionej do złożenia takiego oświadczenia  

w imieniu podmiotu, którego JEDZ dotyczy i należy go wypełnić 

uwzględniając: 

 zapisy niniejszej SIWZ, w tym instrukcję składania JEDZ zawartą  

w załączniku nr 3 do SIWZ, 

 instrukcję wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 

JEDZ (European Single Procurement Document ESPD) udostępnioną na 

stronie Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) pod adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-

zamowienia  

 rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia  

2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016) 

15.2.6.4 JEDZ może być przekazany Zamawiającemu wyłącznie drogą elektroniczną.  

Przekazanie Zamawiającemu JEDZ w innej formie niż drogą elektroniczną  

np. w formie papierowej bądź w postaci elektronicznej – plik zapisany na 

płycie CD/DVD lub pamięci przenośnej typu pendrive, będzie uznane jako 

niezłożenie JEDZ i co w konsekwencji będzie powodowało konieczność 

zastosowania odpowiednich procedur i sankcji określonych  

w ustawie Pzp na okoliczność niezłożenia JEDZ. 

15.2.7  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców należy 

odrębnie udokumentować, czy należy lub nie należy do grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – w związku z czym powinien złożyć 

samodzielnie oświadczenie, wymienione w pkt. XIII niniejszej SIWZ, w terminie  

3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

15.3 Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez 

zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub 

ustawa Pzp stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert). 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

16 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  

16.1. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec oświadczeniem, iż informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji nie mogą być udostępniane, pod warunkiem, iż nie później niż  

w terminie składania ofert wykazał, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Informacje te winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz 

oddzielone od pozostałych informacji zawartych w ofercie. 

16.2 W sytuacji gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub 

odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak 

pozostałe niezastrzeżone dokumenty.  

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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16.3 W sytuacji gdy Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, iż zastrzeżone 

informacje nie mogą być udostępniane, a nie wykazał nie później niż w terminie składania ofert, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, informacje te będą podlegały 

udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.  

16.4 Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności: 

-  aktualny odpis z właściwego rejestru, 

-  informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 4  

16.5 Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 16.1 niniejszej SIWZ nie 

wywołuje dla Wykonawcy żadnych negatywnych skutków związanych z jego wykluczeniem lub 

odrzuceniem jego oferty. 

16.6 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.) 

rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu  

i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem 

informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji 

lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania  

w celu utrzymania ich w poufności. 

16.7 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz  

z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

17. Wykonawca w formularzu ofertowym musi wskazać: 

 cenę,  

 informację na temat ilości przekazywanych Zamawiającemu raportów dotyczących 

świadczonych usług za każdy miesiąc, 

 informację na temat zakończenia realizacji usługi (wskazać godzinę poprzez 

zaznaczenie jednego z możliwych wariantów).  

 

Brak wskazania powyższych informacji, zaoferowanie innej niż opisana w treści SIWZ ilości 

raportów, jak też nie zaznaczenie żadnego z wariantów bądź zaznaczenie więcej niż jednego 

wariantu będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

18. Formularz ofertowy należy wypełnić zgodnie z opisem zawartym w pkt. XXI.3 SIWZ. 

19. W sytuacji gdy wybór oferty Wykonawcy prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować o tym zamawiającego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Powstanie obowiązku podatkowego  

u zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, 

import usług lub towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez zamawiającego 

przy porównywaniu cen ofertowych podatku od towarów i usług czy mechanizm odwróconego obciążenia 

podatkiem VAT. 

 

XIX. Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 28.01.2019 r. do 

godz. 09:00. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 

wykonawców  na miniPortalu. 

2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

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

 

XX. Miejsce i termin otwarcia ofert 
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1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana 

Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 28.01.2019r. o godz. 09:30. 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu  

i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

3. Otwarcie ofert jest jawne - Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 

wykonawców, a także informacje dotyczące cen oraz innych kryteriów oceny ofert zawartych w ofertach. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny zawartej w ofertach oraz inne kryteria. 
 

XXI. Sposób obliczenia ceny  

1. Cenę ofertową stanowi nominalna maksymalna wartość zobowiązania, tj. łączna cena, jaką zamawiający 

jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie czynności opisanych w Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek 

akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu 

podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem pkt. XVIII. 19 SIWZ. 

 UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt XVIII. 19 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest podać wartość 

przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego obowiązek zapłaty leży po stronie 

Zamawiającego. Zamawiający w celu oceny takiej oferty samodzielnie dolicza do przedstawionej 

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. 

2. Cena ofertowa musi być podana cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. do 

1 grosza, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, zgodnie z którą:  

a) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega 

zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16);  

b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega 

zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15);  

Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad 

zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie z wyżej 

przedstawionymi zasadami. 

3. Opis obliczenia ceny ofertowej: w kolumnie 4 należy wpisać cenę jednostkową dla poszczególnych 

pozycji. W kolumnie 5 należy wpisać wartość dla poszczególnych pozycji, tj. iloczyn ilości jednostek 

miary (strumień w Mg) - z pozycji 3 oraz ceny jednostkowej - z pozycji 4. W wierszu „RAZEM WARTOŚĆ” 

należy wpisać zsumowane pozycje z kolumny 5, następnie w wierszu „RAZEM WARTOŚĆ słownie 

złotych” kwotę tę należy wpisać słownie. 

4. W sytuacji, gdy obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. W kalkulacji cenowej należy uwzględnić wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu 

należytej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy. 

6. Dla porównania złożonych ofert Zamawiający zastosuje wzór przedstawiony w pkt. XXIII. 

7. Cena ofertowa ustalona wg w/w zasad stanowić będzie wartość ryczałtową niepodlegającą zmianom. 

8. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena powinna 

być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach). 

9. Ilekroć Zamawiający podaje kwoty w złotych polskich (PLN), a kwoty te ustalone są w walucie innej niż 

PLN Zamawiający dokona przeliczenia kwoty w innej walucie na PLN przyjmując jako podstawę średni 

kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) 

w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli 

publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpi w dniu, w którym 

Narodowy Bank Polski nie publikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs 

z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym 

zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
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XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym 

a wykonawcą. 

Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN). 
 

XXIII. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert. 

1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SIWZ, będą oceniane według 

następujących kryteriów: 

- cena     60% - maksymalnie 60 punktów 

- raportowanie    20% - maksymalnie 20 punktów 

- zakończenie realizacji usługi  20% - maksymalnie 20 punktów 

2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad: 

3.1 Ocena w zakresie kryterium „cena” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów 

otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 

60). 
 

PC = 
Cb

C min
 × 60 pkt. 

gdzie:  PC – ilość punktów za kryterium „cena”, 

Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, które nie podlegają odrzuceniu 

Cb – cena badanej oferty. 

 

3.2 Ocena w zakresie kryterium „raportowanie” będzie dokonywana na podstawie podanej w formularzu 

ofertowym informacji nt. ilości przekazywanych Zamawiającemu raportów dotyczących świadczonych 

usług za każdy miesiąc - liczba punktów możliwych do uzyskania – 20. 

 

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia: 
- wykonawca, który zaoferuje następującą ilość raportów dotyczących świadczonych usług za każdy 
miesiąc przekazywanych Zamawiającemu: 
- jeden raport miesięcznie – otrzyma 0 pkt. 
- dwa raporty miesięczne – otrzyma 10 pkt. 
- cztery raporty miesięcznie – otrzyma 20 pkt. 
  
PR–  ilość punktów za kryterium „raportowanie” 

 

3.3 Ocena w zakresie kryterium „zakończenie realizacji usługi” będzie dokonywana na podstawie 

podanej w formularzu ofertowym informacji nt. godziny zakończenia realizacji usługi - liczba punktów 

możliwych do uzyskania – 20. 

 

Zgodnie ze złożoną ofertą w dniach od poniedziałku do piątku zakończenie realizacji usługi przez 

Wykonawcę będzie następowało: do godz. 15.00; do godz. 16.00; do godz. 17.00; do godz. 18.00 lub do 

godz. 19.00. 

 

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia: 

W przypadku kryterium „Zakończenie realizacji usługi” oferta otrzyma: 

20 punktów – gdy zakończenie realizacji usługi będzie następowało do godz. 15.00; 
15 punktów – gdy zakończenie realizacji usługi będzie następowało do godz. 16.00; 
10 punktów – gdy zakończenie realizacji usługi będzie następowało do godz. 17.00; 
5 punktów - gdy zakończenie realizacji usługi będzie następowało do godz. 18.00; 
0 punktów - gdy zakończenie realizacji usługi będzie następowało do godz. 19.00. 

 

PZ–  ilość punktów za kryterium „zakończenie realizacji usługi” 
 

 

3.4 Ocena oferty – suma punktów za poszczególne kryteria: 
 

P= PC+PR+PZ 

 

gdzie: P- ilość punktów uzyskanych za wszystkie kryteria 

PC – ilość punktów za kryterium „cena”, 
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PR–  ilość punktów za kryterium „raportowanie” 
PZ–  ilość punktów za kryterium „zakończenie realizacji usługi” 

 

3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które nie podlegają odrzuceniu oraz odpowiadają treści  

i wymogom SIWZ. 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów przyznanych w ramach 

poszczególnych kryteriów, uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu. 

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę  

z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem sytuacji 

opisanych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

9. Zamawiający informuje, że w przypadku poprawienia innej omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, 

brak reakcji wykonawcy w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o jej poprawieniu, traktowany 

będzie jako wyrażenie zgody na poprawienia takiej omyłki. 

10. Przy poprawianiu oczywistej omyłki rachunkowej Zamawiający będzie stosował się  
w szczególności do następujących zasad: 

 w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: jeżeli obliczona cena nie 
odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się że prawidłowo 
podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, 

 w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: jeżeli obliczona cena nie 
odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części 
zamówienia. 
 

XXIV. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 
 

XXV. Odrzucenie oferty. 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust. 1, oraz 

art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

XXVI. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,  

o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących 

wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, informacja,  

o której mowa w ust. 1 pkt 2), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 

wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w  ust. 1 pkt 1) i 4) na stronie internetowej. 
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4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby 

sprzeczne z ważnym interesem publicznym.  

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać  

z dokumentów załączonych do oferty. 

6. Zamawiający zastrzega sobie, iż Wykonawca, którego oferta uznana zostanie jako najkorzystniejsza, 

przed podpisaniem umowy może zostać zobowiązany do przedłożenia umowy regulującej współpracę 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane  

w inny sposób. 

8. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,  

o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 

oferta. 

9. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa na warunkach 

określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik 4 do SIWZ.  

10. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania 

ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,  

o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
 

 

XXVII. Możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców 

 

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

2. Zlecenie podwykonawstwa nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających 

z umowy zawartej na przedmiotowe zamówienia. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców oraz ich Personelu jak 

za działania i zaniechania własne. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że prawa Zamawiającego wynikające  

z Umowy względem Wykonawcy zostaną w pełnym zakresie zagwarantowane w treści umów  

o podwykonawstwo. 

5. Jeżeli Wykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, przed jej zawarciem ma obowiązek 

uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający udzieli zgody na pisemny wniosek 

Wykonawcy zawierający: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo wraz z częścią Dokumentacji dotyczącą części Usług, które 
wykonywał będzie Podwykonawca; 

b) wskazanie zdolności Podwykonawcy do ich wykonania (np. wymagane zezwolenia). 

6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 
Bezskuteczny upływ tego terminu będzie poczytywany za zgodę Zamawiającego. 

7. W przypadku braku powiadomienia Zamawiającego na podstawie pkt. 5, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) za każdy 
ujawniony przypadek.  

8. Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Zamawiającego, do dostarczenia potwierdzenia, że 
wszyscy Podwykonawcy otrzymują terminowo i w pełnej wysokości wynagrodzenie za wykonane 
Usługi. W przypadku braku dostarczenia potwierdzenia Zamawiający jest zwolniony od zapłaty 
Wykonawcy, do czasu otrzymania potwierdzenia zapłaty na rzecz Podwykonawców. 

 

XXVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
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2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% ceny ofertowej 

stanowiącej maksymalną nominalną wartość zobowiązania. 

3. Termin wniesienia zabezpieczenia – przed podpisaniem umowy. 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 

 pieniądzu; 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

 gwarancjach bankowych; 

 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

6. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu wykonawca wpłaci je przelewem na rachunek 

bankowy: 

 
 
 

GMINA MIASTA RADOMIA 
PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu 
90 1240 3259 1111 0000 2989 2305 

 
 
 
 
 

7. Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca 

zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

8. Pozostałe – bezgotówkowe – formy wniesienia zabezpieczenia, o których mowa w punkcie 5, wymagają 

złożenia odpowiednich dokumentów, na niżej wymienionych zasadach: 

 

1) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w postaci poręczenia bankowego lub poręczenia 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez 

poręczyciela. 

 

2) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w gwarancjach bankowych wykonawca winien 

przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

prawo bankowe. 

 

3) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w gwarancjach ubezpieczeniowych wykonawca winien 

przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez firmę ubezpieczeniową. 

 

4) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w poręczeniach udzielonych przez podmioty, 

o których mowa, w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia 

wystawiony przez poręczyciela. 

 

5) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia zabezpieczenia, winna 

spełniać co najmniej następujące wymogi: 

a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Miasta Radomia, ul. J. Kilińskiego 30, 26-610 

Radom, 

b) określać kwotę gwarantowaną w zł (wynikającą z oferty), 

c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), 

d) określać przedmiot gwarancji  (wynikający z SIWZ), 

e) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie Zamawiającego. 

 

 



BZP.271.1.795.2018.PF 
 

Strona 21 
 

9. Zabezpieczenie zostanie wniesione i będzie obowiązywało zgodnie z poniższymi zasadami:  

1) 100% wysokości Zabezpieczenia będzie utrzymywane od dnia zawarcia Umowy, na czas 
wykonywania Usług do 30 dnia liczonego od daty zakończenia Umowy; 

2) 100% wysokości Zabezpieczenia (pomniejszone o ewentualne wypłaty roszczeń) ZAMAWIAJĄCY 
zwróci najpóźniej w 30 dniu liczonym od potwierdzenia należytego wykonania umowy. 

10. Szczegóły zawiera § 21 wzoru umowy. 

 

XXIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy 

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 
 

 

XXX. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.  

Określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom 

i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a także (wobec 

ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ) organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w postaci:  

1. Odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy - do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

 

2. Poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje 

odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

3. Skargi do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, na orzeczenie Krajowej Izby 

Odwoławczej. 

 

XXXI. Postanowienia końcowe – zasady udostępniania dokumentów; 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego 

postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (które są jawne po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 

3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn 

technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający 

informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

5. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu 

wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń 

lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert. 

 

XXXII. Dokumentacja przetargowa: 

Dokumentację przetargową stanowią: 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

3. Załącznik nr 2 do SIWZ –oświadczenie JEDZ. 

4. Załącznik nr 3 do SIWZ - instrukcja złożenia JEDZ. 

5. Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy. 

6. Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz narzędzi. 

7. Załącznik 6 do SIWZ - Wykaz osób. 

8. Formularz oferty. 
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9. Załącznik 1 do oferty - Oświadczenie o udostępnieniu zasobów innego podmiotu, o którym mowa  

w punkcie XIV. 3 SIWZ. 
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Formularz oferty 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

(Nazwa i adres Wykonawcy)  

REGON .................................................... 

      NIP............................................................ 

tel./fax ……………………..……………….. 

e-mail ………………………..…….……..... 

adres skrzynki ePUAP ……………………. 

Zamawiający: Gmina Miasta Radomia 

 Adres do korespondencji: Urząd Miejski w Radomiu 

Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom  

 

OFERTA 
 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego wartość przekracza kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp: 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) oraz na warunkach określonych we wzorze umowy za wynagrodzeniem  

w wysokości: 

Lp. Rodzaj odpadów Strumień w Mg 
Cena 

jednostkowa *)  
(w zł) za 1Mg 

Wartość  
(w zł ) 

(1) (2) (3) (4) 
(5) 

[3x4] 

1 
Zmieszane odpady komunalne 
/20 03 01/ 

3 361,635   

2 
Selektywnie zbierane odpady 
komunalne 
/20 01 99/ 

776,880   

3 
Odpady wielkogabarytowe 
/20 03 07/ 

145,294   

4 
Odpady ulegające biodegradacji 
- odpady zielone 
/20 02 01/ 

132,743   

5 
Odpady szklane 
/15 01 07/ 

102,942   

6 
Popiół i żużel 
/10 01 01/ 23,616   

7 
Przeterminowane leki 
/20 01 32/ 

0,435   

RAZEM WARTOŚĆ*)   

 
RAZEM WARTOŚĆ *) słownie złotych: 

………………………………………………………...…………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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*) Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie 

czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). W cenie uwzględnia się podatek 

od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 

(usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem pkt. 

XVIII. 19 SIWZ.  

 

UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt. XVIII. 19 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać wartość przedmiotu 

zamówienia bez kwoty podatku, którego obowiązek zapłaty leży po stronie Zamawiającego i jednocześnie 

zobowiązany jest złożyć w tym zakresie stosowną informację. 

2. Oświadczam, że będę przekazywał(-a) Zamawiającemu ……… raport(-y) dotyczący(-e) świadczonych usług 
za każdy miesiąc (miesięcznie). 
UWAGA !!! należy używać wyłącznie następujących określeń: jeden (1), dwa (2), cztery (4). 
Zamawiający wymaga przekazywania minimum jednego raportu miesięcznie. 

 

3. Oświadczam, że w dniach od poniedziałku do piątku zakończenie realizacji usługi będzie następowało: 

 do godziny 15:00 (20 pkt.) 

 do godziny 16:00 (15 pkt.) 

 do godziny 17:00 (10 pkt.) 

 do godziny 18:00 (5 pkt.) 

 do godziny 19:00 (0 pkt.) 

 (należy koniecznie zaznaczyć jeden właściwy wariant) 

 

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2019 r. 

5. Oświadczam, że jestem związana(-y) niniejszą ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 

 wraz z upływem terminu składania ofert. 

6. Wadium w kwocie: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) zostało uiszczone w dniu  

 

………………..… w formie ………………………………….…………………....………. 

Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączam do oferty. Wadium wpłacone w pieniądzu proszę 

zwrócić na rachunek bankowy:  

……………………………………….………………………………………..... 

7. W przypadku odstąpienia przeze mnie od zawarcia umowy nie będę rościć pretensji do wpłaconego wadium. 

8. Nie będę rościć pretensji w przypadku zatrzymania przez Zamawiającego wadium wraz z odsetkami, jeżeli  

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po mojej 

stronie, nie złożę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25  

ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyrażę zgody na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co będzie powodowało brak możliwości wybrania złożonej przeze 

mnie oferty jako najkorzystniejszej. 

9. Wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do 

zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez 

zamawiającego. 

10. Zostałam (-em) poinformowana (-y), że nie później niż w terminie składania ofert mogę zgodnie z art. 8 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) 

zastrzec, iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu przeze mnie, nie 

później jednak niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 

11. Przed zawarciem umowy zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w wysokości 5 % ceny ofertowej stanowiącej maksymalną nominalną wartość zobowiązania. 
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12. Zostałam (-em) poinformowana (-y), iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 

 
 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu 

ul. Kilińskiego 30; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016r.; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną; 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania 

lub ograniczenia przetwarzania; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1320) jest 

obligatoryjne; 

9) 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; 

10) 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 których 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; 
11) Oświadczam, że wypełniłem (-am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem (-am) w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

 
1) 

rozporządzenie 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).  

 
** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa 
treści oświadczenia (poprzez jego wykreślenie). 
 

 

UWAGA !!!!  

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące 

tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 

1544 i 1669). 

 

Poniżej wskazuję źródła, w których za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, Zamawiający 

może uzyskać odpowiednie oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa  

w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, w szczególności adresy rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy  

mailto:iod.kontakt@umradom.pl
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z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz/lub 

postępowanie, w którym u Zamawiającego znajdują się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty: 

 

 

.......................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

Data    ...........................................                                                                                                            

…………........................................................................ 

         (Podpis wykonawcy/ 

  osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 1 do oferty 

 

......................................................... 

 

......................................................... 

 

………………………………………… 

  (nazwa i adres innego podmiotu) 

 

 

OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU ZASOBÓW INNEGO PODMIOTU 

 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych  

z nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia – Sektor I, zobowiązuję się do 

udostępnienia następujących zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu: 

 

………………………………………………………………………… 

 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego: 

 

…..………………………………………………………………………… 

 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 

 

………………………………………………………………………… 

 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą: 

 

………………………………………………………………………… 

 

 

W związku z powyższym oświadczam, iż znane mi są zasady odpowiedzialności solidarnej wynikające z art. 22a ustawy 

Pzp. 

 

 

Data:........................................................                

..……...............................................................                    

    (Podpis innego podmiotu/osoby 
    uprawnionej do reprezentowania innego podmiotu) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

......................................................... 

 

......................................................... 

 

………………………………………..… 

  (nazwa i adres wykonawcy) 

WYKAZ NARZĘDZI DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI ZASOBAMI 

 

 

Rodzaj potencjału technicznego  
w przypadku pojazdów - wraz  

z opisem technicznym pojazdów 
oraz numerem rejestracyjnym, 
natomiast w przypadku bazy 

magazynowo – transportowej wraz 
ze wskazaniem adresu pod którym 

usytuowana jest baza 

Ilość 
[szt.] 

Wykonawca polega na 
zasobach innego podmiotu (na 

zasadach określonych w art. 
22a ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych) – należy 

wpisać TAK lub NIE 1 

Informacja  
o podstawie do 
dysponowania2 

Pojazdy 

    

    

    

    

    

Baza magazynowo - transportowa 

    

    

 

 

 

Data:........................................................                 

            .……...................................................................................... 
        (Podpis wykonawcy/osoby 

   uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 

                                                           
1 Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

należy wpisać TAK oraz załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

 
2Należy użyć określeń wskazujących na stosunek prawny podstawy dysponowania, np. gdy zaznaczono w poprzedniej kolumnie NIE to:   zasoby 

własne, natomiast gdy zaznaczono TAK to: „zobowiązanie innego podmiotu”. Z zobowiązania powinno wyraźnie wynikać (i) zakres dostępnych 

wykonawcy zasobów innego podmiotu; (ii) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; (iii) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (iv) czy podmiot, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

 

......................................................... 

 

......................................................... 

 

……………………………………………. 

  (nazwa i adres Wykonawcy) 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ SKIEROWANE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

Imię i nazwisko 

Opis 
posiadanego 
wykształcenia 

(dot. 
Kierownika 
Kontraktu) 

Stanowisko / 
funkcja/ rodzaj 

uprawnień 
(jeżeli dotyczy) 

Opis 
posiadanego 

doświadczenia 
(dot. Kierownika 

Kontraktu  
i Dyspozytora) 

Wykonawca 
polega na 

zasobach innego 
podmiotu (na 

zasadach 
określonych  

w art. 22a ust. 1 
ustawy Prawo 

zamówień 
publicznych) – 
należy wpisać 
TAK lub NIE1 

Informacja  
o podstawie do 
dysponowania 
osobą, która 

będzie 
uczestniczyć  

w wykonywaniu 
zamówienia2 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
1. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

należy wpisać TAK oraz załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

2. Należy użyć określeń wskazujących na stosunek prawny podstawy dysponowania, np. gdy zaznaczono w poprzedniej kolumnie NIE to:   zasoby 

własne, natomiast gdy zaznaczono TAK to: „zobowiązanie innego podmiotu”. Z zobowiązania powinno wyraźnie wynikać (i) zakres dostępnych 

wykonawcy zasobów innego podmiotu; (ii) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; (iii) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (iv) czy podmiot, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

 

 

 

Data:........................................................                

 ..……...............................................................                    
     (Podpis wykonawcy/ 

     osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 


