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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1.  Zamawiającym jest: 

Gmina Aleksandrów 

Aleksandrów 39B 

26-337 Aleksandrów 

tel. (44) 756 00 27 

e-mail: ug@gmina-aleksandrow.pl, e-puap: o6061hqfct 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:www.aleksandrow.bip.gmina.pl 

1.2. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z 

jej wymaganiami. 

1.3. Użyte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy 

mają następujące znaczenie: 

a) „ustawa” – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129 z późn.zm.), 

b) „SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

c) „zamówienie”, „przedmiot umowy” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został 

opisany w  Rozdziale 4  niniejszej SWZ, 

d) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SWZ, 

e) „zamawiający” – Gmina Aleksandrów. 

 

Rozdział 2  

ADRES STRONY PROWADZONEGO POSTĘOWANIA 

2.1. Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia: www.aleksandrow.bip.gmina.pl 

 

Rozdział 3 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na 

jej podstawie. 

mailto:ug@gmina-aleksandrow.pl
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3.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

3.3. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 3 ust. 1 i 3 ustawy w odniesieniu do usług. 

3.4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

Rozdział 4 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

4.1 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie  gminy Aleksandrów oraz od właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie gminy Aleksandrów, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady komunalne, a także odbiór i zagospodarowanie odpadów z 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Gminę, zwanego 

dalej PSZOK. 

Zamawiający wymaga aby na czas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca umożliwił 

wyposażenie posiadaczy nieruchomości w pojemniki/worki na odpady komunalne o 

pojemnościach i właściwościach określonych w  regulaminie utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Aleksandrów. Zamawiający wymaga aby nieruchomości były wyposażone 

w pojemniki na zbiórkę odpadów komunalnych zmieszanych. Do zbiórki prowadzonej w 

sposób selektywny nieruchomości mogą być wyposażane w pojemniki lub worki.   

4.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ. 

4.3 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

90500000-2 - usługi związane z odpadami; 

90513100-7 - usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych; 

90512000-9 - usługi transportu odpadów; 

90533000-2 - usługi gospodarki odpadami; 

90511000-2 – usługi wywozu odpadów. 

90514000-3 - usługi recyklingu odpadów, 

4.4. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi zapisami SWZ oraz powinien zdobyć 

wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia 

umowy na realizację Zamówienia. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z 

przygotowaniem i złożeniem oferty. 



4.5. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 i 96 ust 2 pkt 2 ustawy. 

4.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 

7 ustawy. 

4.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Podział zamówienia na części 

spowodowałby nadmierne trudności techniczne a także zwiększenie dodatkowych kosztów 

związanych z realizacją zamówienia, które zwiększyłyby cenę wykonania usługi. 

Uregulowania prawa miejscowego w zakresie gospodarowania odpadami nie przewidują 

podziału gminy na rejony, strefy czy części. Stąd też zasadne jest aby zadanie realizowane 

było przez jednego Wykonawcę. 

4.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4.9. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający 

żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom oraz nazwę podwykonawcy, o ile jest znana na tym etapie. 

Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do 

SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 

ustawy, na zasoby podwykonawcy, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa 

w art. 112 ustawy, Zamawiający wymaga podania w Formularzu Ofertowym, dodatkowo 

nazwy (firmy) tego podwykonawcy. 

4.10. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy  

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

4.11. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 2 ustawy w 

związku z art. 438 ustawy. Zamawiający wymaga w związku z koniecznością realizacji 

zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę: 

a) dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, Wykonawca 

zobowiązany będzie złożyć, w terminie określonym we wzorze umowy – załącznik nr 7 do 

SWZ, oświadczenie o spełnieniu wymogu dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, zawierające imienne wskazanie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wraz 

z wykazem osób wyznaczonych do faktycznego realizowania przedmiotu zamówienia. 

Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także 

pracowników podwykonawców. 



b) w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

w/w osób. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, przedłoży Zamawiającemu wskazane (według wyboru Zamawiającego) 

poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 4.13.1 

czynności w trakcie realizacji zamówienia; 

c) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

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

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

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

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez podawania adresów, nr PESEL pracowników). 

Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

e) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

f) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. 

4.12. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa powyżej musi być 

spełniony przez Wykonawcę przez cały okres realizacji umowy. W przypadku zmiany osób w 



trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować wykaz 

i oświadczenie, o którym mowa w pkt 4.11 lit. a 

4.13. Zamawiający nie nakłada wymogu odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej. 

 

Rozdział 5 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie 12 miesięcy w okresie od 

dnia 01.07.2022 r. do dnia 30.06.2023 r. 

Rozdział 6 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 

 

Rozdział 7 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu i spełniają następujące warunki : 

7.1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać. 

7.1.2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: 

a) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy 

Aleksandrów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminie (Dz. U. z 2021 r poz. 888 z późn.zm.) 

b ) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 r poz. 699), w tym wydane na podstawie wcześniejszych 

przepisów; 

c) posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w 

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

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2022 r. poz. 699), i który to rejestr stanowi 

element Bazy Danych o Odpadach, w zakresie dotyczącym zbierania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz.U.2020 poz. 1893 z późn. zm.). 



7.1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 

złotych 00/100 ). 

7.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: 

a) będzie dysponował na czas realizacji zadania: 

- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych; 

- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych; 

- co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej; 

- pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz 

danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości; 

- pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania 

satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych 

o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach 

wyładunku odpadów; 

- konstrukcja pojazdów będzie zabezpieczała przed niekontrolowanym wydostawaniem się 

odpadów na zewnątrz, rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz 

minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady; 

- pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po 

opróżnieniu pojemników; 

- pojazdy muszą spełniać wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 

11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

b) będzie dysponował na czas realizacji zadania bazą magazynowo – transportową: 

- usytuowaną w gminie Aleksandrów, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej 

gminy, 

- usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny, 

- wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją 

zanieczyszczeń do gruntu, 



- wyposażaną w miejsce i urządzenia do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z 

grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz 

zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych przed ich transportem do miejsc 

przetwarzania, 

- wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie 

bazy następuje magazynowanie odpadów, 

- wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i 

ścieków przemysłowych, 

- wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie 

zatrudnionych osób, 

- na terenie, której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i 

dezynfekcji pojazdów – o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty 

zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dn. 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

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

których mowa w pkt 7.1.3 i pkt 7.1.4 SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

7.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, na 

wzorze, który stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ, lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów 

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

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane; 

7.3.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 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. 108 ust 1   



i 109 ust 1 pkt 4 ustawy,  a także art. 7ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) - dalej 

jako: „ustawa o przeciwdziałaniu agresji” . 

7.3.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o których mowa w pkt 7.1.3 i pkt 7.1.4 nie potwierdzają spełnienia przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 

2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 

7.1.3 i pkt 7.1.4. 

7.3.4. Z zobowiązania lub innego podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego 

udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w 

szczególności: 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostepniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

- czy i w jakim zakresie podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

7.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo (tak jak oferta) w formie elektronicznej opatrzonej podpisem 

kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym 

należy dołączyć do oferty. 

7.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

warunki określone w pkt 7.1.2. i 7.1.3 SWZ musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca 

samodzielnie. 

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

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 

na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 



7.5.2. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.5.1, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi 

wykonają poszczególni wykonawcy. 

7.6. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, wobec których brak jest 

podstaw wykluczenia, określonych w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, tj. z 

postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy, 

wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 

ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 

1559 i 2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu Karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego, lub 

przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w 

przepisach prawa obcego; 



2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorującego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mającej na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów, złożyli odrębne oferty, 

oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, 

że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy 

z wykonawcami do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłóceniem konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

7.7. Oferta Wykonawcy, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu o 

których mowa w pkt 7.1.2. , pkt 7.1.3 i pkt 7.1.4 SWZ lub podlegają wykluczeniu, o którym 

mowa w pkt 7.6. zostanie odrzucona. 

 

Rozdział 8 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 



8.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w 

Rozdziale 7 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

8.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na formularzu 

stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ – składane wraz z ofertą przez wykonawcę; 

8.1.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na formularzu 

stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ – składane wraz z ofertą przez wykonawcę; 

8.1.3. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 8.1.1 i pkt 

8.1.2 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

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

zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Zamawiający żąda również 

przedstawienia podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w pkt. 8.1.4 a) SWZ 

dotyczącego tych podmiotów – składane wraz z ofertą 

8.1.4.Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub 

dokumentów: 

a) odpis 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. 109 ust 1 pkt 4 ustawy; 

b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy 

Aleksandrów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminie (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn.zm.) 

c) aktualne zezwolenie na transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) w tym wydane na podstawie wcześniejszych 

przepisów; 

d) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w 

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

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2022 r. poz. 699), i który to rejestr stanowi 

element Bazy Danych o Odpadach, w zakresie dotyczącym zbierania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz.U.2020 poz. 1893 z późn.zm.). 



e) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze 

wskazaniem sumą ubezpieczenia. 

f) wykaz narzędzi według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ. 

g) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w pkt 8.1.2 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

Zamawiającego; a w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby – również oświadczenia tego podmiotu o aktualności informacji 

zawartych w jego oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1.2 wzór stanowi Załącznik nr 9 do 

SWZ - składane na wezwanie 

h) oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej na formularzu 

stanowiącym  załącznik nr 5 do SWZ; 

8.2. Dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.4 SWZ. Zamawiający będzie żądał od 

wykonawcy na zasadach określonych w art. 274 ust. 1 ustawy, którego w ocenie 

Zamawiającego oferta zostanie oceniona najwyżej,  

8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia  

i dokumenty, o którym mowa w pkt 8.1.1, 8.1.2 i 8.1.4 litera a, składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie  oddzielnie. O. Oświadczenia te, mają 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. 

8.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 8.1.4 SWZ składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.4 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. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

8.5. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w formie elektronicznej opatrzonej podpisem 

kwalifikowalnym lub w postaci elektronicznej podpisem zaufania lub podpisem osobistym. 

Podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

8.6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 8.1.1 i 8.1.2 SWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 

1 ustawy, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia 

lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na 

język polski.  

8.8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w pkt 8.1.4 litera a, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w 

języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język 

polski. 

8.9. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa ust. 8.1.1. i 8.1.2. 

SWZ, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz pełnomocnictwo 

przekazuje się w formie elektronicznej (tj. postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym 

8.10. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami 

potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione 



podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej 

„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

8.11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej. 

8.12. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt 8.11 dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

może dokonać również notariusz. 

8.13. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa 

w pkt 8.1.1. i 8.1.2. SWZ na podstawie art. 125 ust.1 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, 

zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 

podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

8.14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ust. 8.13, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 

w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

2) pełnomocnictwa – mocodawca. 



Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

może dokonać również notariusz. 

8.15. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią 

i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

 

Rozdział 9 

INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI 

9.1. Postępowanie jest prowadzone pisemnie, w języku polskim przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

9.2. Zamawiający nie przewiduje okoliczności odstąpienie od użycia środków komunikacji 

elektronicznej o których mowa a art. 65 ust. 1 ustawy. 

9.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiajacym a 

Wykonawcą odbywa się przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl, e-Puap : 

o6061hqfct, lub pocztą elektroniczną: ug@gmina-aleksandrow.pl. Zamawiający wymaga 

złożenia oferty za pośrednictwem miniPortalu. 

9.4. Zamawiający lub wykonawca przekazując korespondencję za pomocą drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania. 

9.5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na: 

 adres e-mail: ug@gmina-aleksandrow.pl lub na e-Puap: o6061hqfct. 

9.6. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami: Aneta Białas, Czesław 

Purgał, nr telefonu: 44-7560027. 

9.7. Zamawiający wymaga aby przesyłana korespondencja dotycząca ogłoszonego 

postępowania była opisana (zatytułowana) Postepowanie przetargowe znak 271.7.2022 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów”  

a także zgodnie ze swoim umocowanie podpisana podpisem kwalifikowalnym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym . 

9.8. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający uznaje datę ich przekazania na e-mail lub e-Puap. 

9.9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego  z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składani ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

wpłynie nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składani ofert.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:ug@gmina-aleksandrow.pl
mailto:ug@gmina-aleksandrow.pl


9.10.  Treść wyjaśnienia zostanie zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia: www.aleksandrow.bip.gmina.pl 

 

Rozdział 10 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

10.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni czyli do dnia 11.06.2022 r.   

10.2. Bieg terminu 30 dniowego związania ofertą rozpoczyna w dniu, w którym upływa 

termin składania ofert.  

10.3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, zamawiający przed jego upływem, zwraca się jednokrotnie do wykonawców 

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 30 dni. Wykonawca wyraża swoją zgodę na przedłużenie terminu pisemnym 

oświadczeniem. 

 

Rozdział 11 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

11.1. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim w formie elektronicznej 

lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym,  o maksymalnym rozmiarze 150 MB w formacie zaszyfrowanych 

danych co najmniej np.: .pdf, .doc, .docx, .odt,.jpg. 

11.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na 

Platformie e-Puap https://epuap.gov.pl/wps/portal/ . Składa jedną ofertę w postępowaniu, za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego 

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

11.3. Aby złożyć skutecznie ofertę w wersji elektronicznej Wykonawca musi najpierw ją 

zaszyfrować a następnie złożyć za pośrednictwem miniPortalu. 

11.3.1. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

wykonawców na miniPortalu, w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/. Wykonawca wybiera w górnym menu opcję „Postępowania”, 

następnie na liście wszystkich postępowań wybiera postępowanie a następnie wchodzi w 

szczegóły postępowania wybiera przycisk „+ Wybierz plik do szyfrowania” Wówczas należy 

załączyć skompresowany plik z ofertą i załącznikami,  wybierając przycisk   „Zaszyfruj i 

pobierz zaszyfrowany plik” zostanie on zapisany na komputerze Wykonawcy. Do 

http://www.mielec.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/


zaszyfrowania można wybrać pojedynczy plik, który po zaszyfrowaniu automatycznie będzie 

miał format .zip. 

11.3.2. Sposób złożenia zaszyfrowanej oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Wykonawca wyszukuje postępowanie w 

celu złożenia oferty. Następnie wczytując się w informacje zawarte w oknie dialogowym 

uzupełnia odpowiednio wymagane dane, podając również nazwę odbiorcy (Zamawiającego). 

Po uzupełnieniu danych należy załączyć wcześniej zaszyfrowany plik z ofertą zgodnie z 

opisem w pkt 11.3.1 a następnie wybrać przycisk „Podpisz i wyślij”. 

11.3.3 Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w 

miniPortal klikając wcześnieuj opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 

Postępowania. 

11.4. Wykonawca w celu korzystania z systemu i poprawnego złożenia i zaszyfrowania oferty 

powinien posiadać co najmniej system Windows, Mac lub Linux z przeglądarka internetową 

Microsoft Internet Explorer, Mozilla, Google, Microsoft Edge 

11.5. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

11.6. Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym, podpisem 

kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód). Uwaga: Podpis 

elektroniczny musi by ważny w momencie składania oświadczenia woli.  

11.7. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

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

2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje 

je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.  

11.8. Oferty należy zaszyfrować. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w 

zakresie wskazanym w rozdziale 7, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a 

następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę .  

11.9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/


11.10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany 

w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu  

11.11. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

11.12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

11.13. Treść oferty musi być zgodna z opisem zawartym w  SWZ. 

11.14. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą 

wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę 

(osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

11.15. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać 

dołączone do oferty. 

11.16. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 

2 do SWZ, 

b) oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1.1 i 8.1.2 SWZ według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 3 i 4 do SWZ, 

c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia), o ile ofertę składa pełnomocnik 

d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy 

– w przypadku, o którym mowa w pkt 7.3. SWZ, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 

do SWZ (jeśli dotyczy). 

e) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - w przypadku, o którym mowa w pkt 7.5.2 

SWZ, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ (jeśli dotyczy). 

11.17. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, 

do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane podpisem elektronicznym, 

podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego 

folderu Wykonawca powinien sporządzić folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez 

szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem aplikacji do szyfrowania Wykonawca 

zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

11.18. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 



poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest 

równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

 

Rozdział 12 

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIE OFERT 

12.1. Termin składania ofert upływa w dniu  13.05.2022 r. o godzinie 10:00 

Oferta może być złożona tylko do upływu wyznaczonego terminu. Liczy się data i godzina 

wysłania oferty do Zamawiającego za pośrednictwem miniPortalu. 

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2022 r., o godzinie 11:00 .  

12.3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę przy użyciu 

miniPortalu. 

12.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej 

prowadzonego postępowania (www.aleksandrow.bip.gmina.pl) informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

Rozdział 13 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

13.1 Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 2 do SWZ, cenę netto i brutto za 1 tonę (Mg) łącznie odebranych i 

zagospodarowanych  odpadów komunalnych. 

13.2 Cena musi być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 

miejsca po przecinku. 

13.3 Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla 

prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z 

obowiązujących przepisów. 

13.4 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

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

http://www.mielec.pl/


informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku 

13.5 Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

13.6 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia  w przypadku zmiany 

uregulowań prawnych (zmiana stawek podatkowych), 

13.6.1 W przypadku zmiany ceny wynikającej z uregulowań prawnych zmiana ceny 

następować będzie proporcjonalnie do zmienionych wysokości stawek podatkowych 

określonych w przepisach prawa. 

13.6.2 Zmiana wynagrodzenia wynikająca z sytuacji, o których mowa w ust.1 następować 

będzie automatycznie i nie wymaga sporządzania aneksów. 

  

 

Rozdział 14 

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z WAGAMI ORAZ SPOSÓB OCENY 

OFERT 

14. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

14.1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe 

ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do 

wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. 

14.2. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

14.3. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 

następujących kryteriów oceny ofert: 

Nazwa kryterium i znaczenie kryterium (w %) 

1. Cena 60 %   

2. Edukacja ekologiczna 40%    



14.4 Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych 

kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

14.5 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

Cena oferty najtańszej 

------------------------------- x 60 = liczba punktów (K1) 

Cena oferty badanej 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie podany z dokładnością  do dwóch miejsc po 

przecinku. 

14.6  Punkty za kryterium „Edukacja ekologiczna”.  

W kryterium edukacja ekologiczna wykonawca maksymalnie może uzyskać 40 punktów.  

Ocenie podlegać będzie ilość zadeklarowanych w ofercie akcji promujących selektywną 

zbiórkę odpadów, przeprowadzonych w trzech placówkach oświatowych na terenie gminy 

Aleksandrów, w formie pogadanki bądź prelekcji z plakatami i zorganizowanym  konkursem. 

W sytuacji uzasadnionej względami nadzwyczajnymi powodującymi niemożność 

zorganizowania prelekcji edukacyjnej Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie edukacji w 

formie elektronicznej. 

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:  

Max. liczba akcji  (K2) : 3 akcji = 40 pkt.       

                                        2 akcje = 20 pkt.       

                                        1 akcje = 10 pkt.      

                                      brak akcji   = 0 pkt.        

W przypadku wykazania większej niż 3 akcji promujących Zamawiający przyzna 40 punkty. 

14.7  Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów w 

danych kryteriach (K1 + K2).  

14.8 Wszystkie obliczenia ilości punktów oferty dokonywane będą z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 

 

Rozdział 15 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY ORAZ JEJ ZMIANY 

15.1. Projektowane Postanowienia Umowy stanowią Załącznik Nr 7 do SWZ.  

15.2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta 

umowa, na warunkach określonych w Załącznik Nr 7 do SWZ. 

15.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 



- terminu realizacji umowy  

- zmiany wielkości wynagrodzenia 

bez zmiany charakteru umowy na podstawie art. 455 ust. 1, pkt 1, 3 i 4 oraz art. 455 ust 2 

ustawy. 

15.4. Zamawiający przewiduje w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nasilenia skutków 

jej wystąpienia, za które ani Zamawiający ani Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

możliwość zmiany terminów wykonania zamówienia. 

15.5. Wszelkie zmiany treści Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Rozdział 16 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

16.1 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

16.2 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

 

Rozdział 17 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

17.1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy. 

17.2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane 

będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez 

Wykonawcę. 

17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku 

następujących formach: 

17.3.1. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku 

Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia Aleksandrów nr 11 

8973 0003 0020 0410 5369 0007 Tytuł przelewu: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 



komunalnych z terenu gminy Aleksandrów” . W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w 

pieniądzu, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data uznania w/w konta 

Zamawiającego kwotą zabezpieczenia przed zawarciem umowy. 

17.3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 

17.3.3.  w gwarancjach bankowych, 

17.3.4.  w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

17.3.5. w 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 2020 r. poz. 299 ). 

17.4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: 

17.4.1 Jeżeli zabezpieczenie będzie wnoszone w formie, o której mowa w pkt. 17.3.2-17.3.5 

wówczas Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu oryginał dokumentu 

wystawiony na rzecz Zamawiającego. Dokument ten musi zawierać w swej treści 

zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do nieodwracalnej i bezwarunkowej wypłaty 

należności, do których zobowiązany jest z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do 

zapłaty.   

17.4.2. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy musi być przesłany do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania 

umowy.  

17.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.  

17.6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, 

ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

17.7. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 

postępowania. 

 

Rozdział 18 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 



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

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

dziale IX ustawy środki ochrony prawnej. 

18.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi 

Małych i Średnich Przedsiębiorców.   

 

Rozdział 19 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

19.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Aleksandrów, 

Aleksandrów 39B, 26-337 Aleksandrów, Tel: 44 7560027, e-mail; ug@gmina-

aleksandrow.pl; 

19.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Aleksandrów jest Pani Paulina 

Lesiecka-Koralewska Radca Prawny w Kancelarii Prawnej Leśny & Wspólnicy Sp. z o.o., 

adres e-mail: IOD@lesny.com.pl; 

19.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów”, 271.7.2022   

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  

późn.zm. ),  

19.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 

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

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

19.6. 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;   

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

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

19.8. posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

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

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO **;   

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

19.9. nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

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

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

Rozdział 20 

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

 

Integralną częścią SWZ są załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 

Załącznik Nr 2 – wzór Formularza Ofertowego     

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 



Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej 

Załącznik Nr 6 – wzór wykazu narzędzi, 

Załącznik Nr 7 –Istotne Postanowienia Umowy (projekt umowy) 

Załącznik Nr 8 – wzór zobowiązania do udostępniania zasobów 

Załącznik Nr 9 – wzór oświadczenie o aktualności oświadczeń 

Załącznik Nr 10 – wzór oświadczenia wspólnie ubiegających się 

Załącznik Nr 11 – ID postępowania 

Załącznik Nr 12 – Uchwała Nr XIV/104/2020 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 30 kwietnia 

2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Aleksandrów. 

Załącznik Nr 13 – Uchwała Nr XXXVI/240/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 marca 2022 

r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Aleksandrów 

Załącznik Nr 14 – Uchwała Nr XIV/106/2020 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 30 kwietnia 

2020 r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 

zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę. 

Załącznik Nr 15 – Uchwała Nr XXXVI/239/2022 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 marca 

2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług   

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości 

opłatę. 

Załącznik Nr 16 – mapa gminy 

 

 

                                                                                                Wójt Gminy Aleksandrów 
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