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I. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Gmina Gogolin, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, woj. opolskie. 

Tel. (48) 77 40 76 800 

Adres strony internetowej: www.gogolin.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwoty 

221 000 euro, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”. 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem 

odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy z terenu Zamawiającego. 

2. Usługa odbierania odpadów komunalnych obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe położone na 

terenie Zamawiającego.   

3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) odbieranie oraz zagospodarowanie przez Wykonawcę z terenu Zamawiającego każdej ilości 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie: 20 03 01, 

b) odbieranie oraz zagospodarowanie przez Wykonawcę z terenu Zamawiającego każdej ilości odpadów 

komunalnych selektywnie zbieranych, do których zalicza się: papier, metal, tworzywo sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe, szkło, bioodpady stanowiące odpady komunalne, żużle, popioły 

paleniskowe i pyły z kotłów, o kodach: 10 01 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 

07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 01 99, 20 03 99, 

c) odbieranie oraz zagospodarowanie przez Wykonawcę z terenu Zamawiającego każdej ilości odpadów 

komunalnych selektywnie zbieranych nie wymienionych w pkt b) niniejszego ustępu, do których zalicza 

się: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o 

kodach: 16 01 03, 20 01 35*, 20 01 36 , 20 03 07,  

d) wyposażenie przez Wykonawcę nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zestaw 

pojemników i worków służących do zbierania odpadów komunalnych; 

e) opracowanie i dostarczenie przez Wykonawcę harmonogramu odbioru odpadów komunalnych; 

f) prowadzenie przez Wykonawcę ewidencji i dokumentacji związanej z odbieraniem odpadów 

komunalnych. 

4. Zgodnie z danymi posiadanymi przez Zamawiającego: 

a) Liczba mieszkańców Gminy Gogolin wynosi około 9524 osób, 

b) Liczba mieszkaniowych nieruchomości lokalowych, w których zamieszkują mieszkańcy w budynkach 

jednorodzinnych oraz budynkach wielorodzinnych wynosi około 3849. 

 Wskaźnik maksymalnego błędu ww. wielkości określa się na poziomie 5 %. 

http://www.gogolin.pl/
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Liczbę mieszkańców oraz liczbę nieruchomości lokalowych, w których zamieszkują mieszkańcy Zamawiający 

ustalił w oparciu o dane określone w przedłożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami (stan na wrzesień 2019 roku). 

 

5. Zamawiający informuje, iż w latach 2014-2018 z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

na terenie Zamawiającego zostały odebrane następujące ilości odpadów komunalnych: 

Tabela 1. Ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, z terenu Zamawiającego w latach 2014-2018 

 

Rodzaj odpadów 

Ilość odebranych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy [Mg], w poszczególnych latach 

2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 

niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne  

800,7 851,3 1141,9 1272,0 1484,3 

papier i tektura, metal, 

tworzywo sztuczne, 

opakowania 

wielomateriałowe  

144,7 191,9 218,9 229,9 272,1 

szkło 156,5 164,1 160,5 163,52 184,5 

bioodpady stanowiące 

odpady komunalne 
465,8 565,9 619,8 688,03 710,9 

żużle, popioły 

paleniskowe i pyły z 

kotłów 

834,0 932,2 675,9 601,38 496,2 

odpady 

wielkogabarytowe, 

zużyte opony, zużyte 

urządzenia elektryczne 

94,3 89,1 72,4 101,68 92,3 

 

 

6. Przedmiot zamówienia określony w pkt. 3 ppkt a) niniejszego rozdziału, obejmuje w szczególności: 

a) odbieranie przez Wykonawcę każdej ilości zmieszanych odpadów komunalnych zbieranych w 

pojemnikach na odpady z miejsca ich ustawienia na terenie nieruchomości lub innego miejsca 

wskazanego w deklaracji zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) przez właściciela nieruchomości, 

b) odbieranie przez Wykonawcę zmieszanych odpadów komunalnych w ilości, w jakiej pozbywać się ich 

będą właściciele nieruchomości, z pojemników dostarczonych im przez Wykonawcę oraz z ich własnych 

pojemników spełniających wymagania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Gogolin, 

c) odbieranie przez Wykonawcę odpadów wystawionych w pojemnikach niezgodnych z Regulaminem 
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utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin (np. w workach), pozostawionych obok 

pojemników, przy czym nie dotyczy to mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon wystawionych poza terminami zbiórki tych 

odpadów oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

d) w przypadku, gdy odpady nie są wystawiane w pojemnikach zgodnych z Regulaminem utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Gogolin, informowanie przez Wykonawcę Zamawiającego o 

nieruchomości, na której odpady nie są gromadzone w sposób odpowiadający wymaganiom 

Regulaminu, 

e) uprzątanie przez Wykonawcę odpadów komunalnych, które zostały wysypane z pojemników  w trakcie 

ich opróżniania, a także odpady wywianych lub wyrzuconych przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów 

wandalizmu), 

f) odbieranie przez Wykonawcę wszystkich odpadów systemem: 

  - indywidualnym – polegającym na odbieraniu zmieszanych odpadów komunalnych zgromadzonych w 

  przystosowanych do tego celu pojemnikach indywidualnych przeznaczonych dla jednej nieruchomości, 

  - zbiorowym – polegającym na odbieraniu zmieszanych odpadów komunalnych zgromadzonych w 

  przystosowanych do tego celu pojemnikach przeznaczonych dla wielu nieruchomości, 

g) odstawianie przez Wykonawcę, po opróżnieniu, pojemników na odpady w miejsce ich ustawienia, 

h) sprawdzanie każdorazowo przez Wykonawcę zawartości pojemnika na zmieszane odpady komunalne; 

w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że w pojemniku znajdują się odpady, które właściciel 

nieruchomości zobowiązał się w deklaracji opisanej w art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) selektywnie 

zbierać Wykonawca zobowiązany jest udokumentować ten fakt w postaci opisu zdarzenia (protokołu) 

i dokumentacji fotograficznej oraz niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, 

i) niezwłoczne informowanie przez Wykonawcę Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach: 

- umieszczania w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne, odpadów komunalnych selektywnie 

zbieranych, do których zalicza się: papier, metal, tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 

szkło, bioodpady stanowiące odpady komunalne, żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów, meble i 

inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 

budowlane i rozbiórkowe, leki i chemikalia, baterie i akumulatory,  

 - umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 

 odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, 

 - niemożności odebrania z nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych ze względu na  brak 

 współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą, 

j) niezwłoczne informowanie przez Wykonawcę Zamawiającego o innych nieprawidłowościach niż 

opisane w pkt i) niniejszego ustępu związanych z postępowaniem z odpadami komunalnymi na terenie 

nieruchomości, np. brakiem wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady, 

k) przekazywanie przez Wykonawcę odebranych zmieszanych odpadów komunalnych do instalacji 

komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

l) zgodną współpracę Zamawiającego i Wykonawcy na rzecz osiągnięcia w Gminie wymaganych prawem 

poziomów związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, w szczególności, w odniesieniu i 

w zakresie powierzonych Wykonawcy zadań, na rzecz osiągnięcia wymaganych poziomów ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 
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umożliwiających Zamawiającemu dotrzymanie obowiązków wynikających z przepisów w tym zakresie, 

tj. wymaganych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2412); 

m) odbieranie przez Wykonawcę zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy: 

 - w zabudowie jednorodzinnej oraz zabudowie wielorodzinnej, w których lokale mieszkalne 
 funkcjonują w systemie indywidualnych pojemników i worków na odpady komunalne -  jeden  raz na 
 dwa tygodnie, 

 - w zabudowie wielorodzinnej, w których lokale mieszkalne funkcjonują w systemie wspólnych, dla 
 tych lokali, pojemników na odpady komunalne - jeden raz w tygodniu. 

n) sporządzanie przez Wykonawcę miesięcznych raportów w formie papierowej i elektronicznej 

zawierające dla zmieszanych odpadów komunalnych informację o: 

 ilości (masie) odbieranych odpadów zmieszanych, 

 miejscu (instalacji) przekazania odebranych odpadów zmieszanych, 

 ilości i pojemności pojemników, które zostały opróżnione z odpadów dla każdej nieruchomości, 

 ilości (masie) i rodzaju odpadów powstających w wyniku przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych w instalacji komunalnej, 

 ilości (masie) i rodzaju odpadów skierowanych po przetworzeniu w instalacji komunalnej 

przekazanych do składowania, 

 adresach nieruchomości, które wyposażono w pojemniki z podaniem ilości i rodzaju dostarczonych 

pojemników. 

7. Przedmiot zamówienia określony w pkt. 3 ppkt b) niniejszego rozdziału, w szczególności obejmuje: 

a) odbieranie przez Wykonawcę każdej ilości odpadów zbieranych w pojemnikach/workach do 

selektywnego zbierania odpadów oraz odpadów pozostawionych obok pojemników/worków, a także 

papieru spakowanych w inny sposób niż poprzez umieszczenie ich w worku do selektywnej zbiórki, 

które właściciel nieruchomości zobowiązał się w deklaracji opisanej w art. 6n ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) 

selektywnie zbierać; 

b) odbieranie przez Wykonawcę odpadów komunalnych selektywnie zbieranych w ilości, w jakiej 

pozbywać się ich będą właściciele nieruchomości, z pojemników/worków dostarczonych im przez 

Wykonawcę oraz z ich własnych pojemników/worków spełniających wymagania Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin; 

c) w przypadku, gdy odpady nie są wystawione w pojemnikach/workach zgodnych z Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin, odebranie tych odpadów przez Wykonawcę 

oraz poinformowanie przez Wykonawcę Zamawiającego o nieruchomości, na której odpady nie są 

zbierane w sposób odpowiadający wymaganiom Regulaminu; 

d) uprzątanie przez Wykonawcę odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, które zostały wysypane z 

pojemników/worków w trakcie ich odbierania/opróżniania, a także odpadów wywianych lub 

wyrzuconych przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu); 
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e) odbieranie przez Wykonawcę wszystkich odpadów systemem: 

 indywidualnym – polegającym na selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych 

zgromadzonych w przystosowanych do tego celu pojemnikach indywidualnych lub workach 

foliowych przeznaczonych do jednej nieruchomości, 

 zbiorowym – polegającym na selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych 

zgromadzonych w przystosowanych do tego celu pojemnikach przeznaczonych dla wielu 

nieruchomości, 

f) przekazywanie selektywnie zbieranych i odbieranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) oraz zgodnie z zasadą bliskości 

określoną w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), 

z zastrzeżeniem, iż w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. minimum 80 % odpadów 

zebranych selektywnie o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 

20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, zostanie przygotowane do ponownego użycia lub poddane recyklingowi; 

o) zgodną współpracę Zamawiającego i Wykonawcy na rzecz osiągnięcia w Gminie wymaganych prawem 

poziomów związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, w szczególności, w odniesieniu i 

w zakresie powierzonych Wykonawcy zadań, na rzecz osiągnięcia przez Zamawiającego wymaganych 

poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, z uwzględnieniem poziomów recyklingu i 

przygotowania do ponownego użycia tych frakcji odpadów wskazanych w ustawie z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167);  

g) odbieranie i transportowanie przez Wykonawcę odpadów zbieranych selektywnie w taki sposób, aby 

nie dopuścić do zmieszania tych odpadów; 

h) niezwłoczne informowanie przez Wykonawcę Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach: 

- umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów pochodzących 

z działalności gospodarczej, w tym odpadów medycznych, 

  - umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż 

  te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek, 

  - niemożności odebrania z nieruchomości odpadów komunalnych selektywnie zbieranych ze względu 

  na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą, 

i) niezwłoczne informowanie przez Wykonawcę Zamawiającego o  innych nieprawidłowościach niż 

opisane w ppkt h) niniejszego ustępu stwierdzonych w trakcie odbierania selektywnie zbieranych 

odpadów komunalnych, 

j) odbieranie przez Wykonawcę odpadów komunalnych selektywnie zbieranych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

- w zabudowie jednorodzinnej oraz zabudowie wielorodzinnej, w których lokale mieszkalne funkcjonują 

w systemie indywidualnych pojemników i worków na odpady komunalne: 

 jeden raz w miesiącu – w przypadku papieru; 

 jeden raz w miesiącu - w okresie od 1 października do 30 kwietnia, oraz jeden raz na dwa 
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tygodnie - w okresie od 1 maja do 30 września - w przypadku metalu, tworzywa sztucznego i 

opakowań wielomateriałowych; 

 jeden raz w miesiącu – w przypadku szkła; 

 jeden raz w miesiącu – w okresie od 1 listopada do 31 marca, oraz jeden raz na dwa tygodnie – 

w okresie od 1 kwietnia do 31 października - w przypadku bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne; 

 jeden raz na dwa tygodnie - w okresie od 1 października do 30 kwietnia, oraz jeden raz na dwa 

miesiące – w okresie od 1 maja do 30 września (odbiór odpadów powinien nastąpić w maju, lipcu 

i wrześniu) – w przypadku żużli, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów; 

 - w zabudowie wielorodzinnej, w których lokale mieszkalne funkcjonują w systemie wspólnych, dla 
 tych lokali, pojemników na odpady komunalne: 

 jeden raz na dwa tygodnie – w przypadku papieru; 

 jeden raz na dwa tygodnie – w przypadku metalu, tworzywa sztucznego i opakowań 

wielomateriałowych; 

 jeden raz na dwa tygodnie – w przypadku szkła; 

 jeden raz w tygodniu – w przypadku bioodpadów stanowiących odpady komunalne; 

 jeden raz na dwa tygodnie – w okresie od 1 października do 30 kwietnia, oraz jeden raz na dwa 

miesiące - w okresie od 1 maja do 30 września (odbiór odpadów powinien nastąpić w maju, lipcu 

i wrześniu) – w przypadku żużli, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów; 

k) sporządzanie przez Wykonawcę miesięcznych raportów w formie papierowej i elektronicznej 

zawierające dla odpadów komunalnych zbieranych selektywnie informację o: 

 rodzaju i ilości (masie) odebranych poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zbieranych ; 

 miejscu (instalacji) przekazania odebranych poszczególnych frakcji odpadów selektywnie 

zbieranych ; 

 ilości i pojemności odebranych worków oraz opróżnionych z odpadów pojemników dla każdej 

nieruchomości; 

 ilości (masie) odpadów poddanych poszczególnym sposobom ich zagospodarowania (procesom 

odzysku i unieszkodliwiania); 

 miejscu (instalacji) i sposobie zagospodarowania (odzysku lub unieszkodliwiania) odpadów 

selektywnie zbieranych; 

 adresach nieruchomości, które wyposażono w pojemniki i worki z podaniem ilości i rodzaju 

dostarczonych pojemników i worków. 

8. Przedmiot zamówienia określony w pkt. 3 ppkt c) niniejszego rozdziału, w szczególności obejmuje: 

a) przeprowadzanie przez Wykonawcę 1 raz na pół roku (w marcu lub kwietniu oraz we wrześniu lub 

październiku) zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie akcyjnym, tj. odebranie odpadów z wyznaczonych 

miejsc na terenie nieruchomości - w zależności od rodzaju zabudowy oraz dostępności odpady będą 

zbierane przy pojemnikach na odpady lub przed nieruchomością, 

b) odbieranie przez Wykonawcę mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ilości, w jakiej pozbywać się ich będą właściciele 
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nieruchomości, 

c) przekazywanie selektywnie zbieranych i odbieranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), zgodnie z zasadą bliskości określoną 

w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)  oraz 

ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1466), na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), 

d) niezwłoczne informowanie przez Wykonawcę Zamawiającego o stwierdzonych w czasie zbiórki 

nieprawidłowościach, a w szczególności o niemożności odebrania z nieruchomości odpadów ze 

względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą, 

e) odbieranie przez Wykonawcę mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej oraz zabudowie wielorodzinnej jeden raz na pół roku, 

f) sporządzanie przez Wykonawcę miesięcznych raportów w formie papierowej i elektronicznej 

zawierające dla pozostałych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, nie wymienionych w ust. 3 

pkt b) niniejszego rozdziału, informację o: 

 ilości (masie) odebranych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

 ilości (masie) odebranych zużytych opon; 

 ilości (masie) odebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

 miejscu (instalacji) przekazania odebranych poszczególnych rodzajów odpadów; 

 miejscu (instalacji) i sposobie zagospodarowania (odzysku lub unieszkodliwiania) poszczególnych 

rodzajów odpadów. 

9. Przedmiot zamówienia określony w pkt. 3 ppkt d) niniejszego rozdziału, w szczególności obejmuje: 

a) wyposażenie przez Wykonawcę w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usługi, będącej 

przedmiotem zamówienia, obsługiwanego obszaru w zestaw specjalistycznych pojemników/worków do 

zbierania i odbierania odpadów komunalnych w ilości, pojemności i kolorystyce zgodnej z:  

 uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Gogolin, 

 uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie 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 właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

b) wyposażenie przez Wykonawcę właścicieli nieruchomości, z których odpady odbierane są w systemie 

indywidualnym, w jednorazowe worki do selektywnego zbierania odpadów, polega na dostarczeniu na 

adres nieruchomości kompletu nowych jednorazowych worków do selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych w ilości przysługującej każdemu właścicielowi nieruchomości na 12 miesięcy świadczenia 

usługi odbierania i zagospodarowania odpadów (tj. kompletu worków przeznaczonych na cały okres 

świadczenia usługi) w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usługi;  

c) na żądanie właściciela nieruchomości, w terminie późniejszym niż opisany w ppkt b), zamianę przez 

Wykonawcę każdego rodzaju worków o określonym kolorze (tj. worków przeznaczonych na szkło - 

koloru zielonego, papier i tekturę - koloru niebieskiego, metal, tworzywo sztuczne i opakowania 
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wielomateriałowe – koloru żółtego) na worki w innym kolorze, w ilości takiej samej jaką właściciel 

nieruchomości zamienia; właściciel nieruchomości, w okresie trwania niniejszej umowy, takiego rodzaju 

żądania i zamiany worków na worki w innym kolorze, może dokonać jednokrotnie oraz 

jednokierunkowo; zamiana obejmuje również kody kreskowe;  

d) w przypadku, jeżeli właściciel nieruchomości posiada własne pojemniki spełniające wymagania 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin, wyposażenie przez Wykonawcę, 

za zgodą właściciela nieruchomości tej nieruchomości, tylko w brakujące pojemniki zgodnie ze 

zgłoszonym zapotrzebowaniem przez właściciela nieruchomości; o tym fakcie Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego; 

e) wyposażenie w pojemniki właścicieli nieruchomości, które polega na czasowym oddaniu do korzystania 

z pojemników (na czas trwania niniejszej umowy); wyposażenie nie oznacza przeniesienia prawa 

własności pojemników na rzecz Zamawiającego, tylko czasowe oddanie do korzystania – na okres 

trwania umowy udostępnienie pojemników, 

f) dostarczenie przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, w miejsce wskazane przez tego 

ostatniego, pojemników/worków w terminie późniejszym niż opisany w ppkt a) niniejszego ustępu, 

w przypadku braku możliwości ich dostarczenia w terminie opisanym w pkt a) niniejszego ustępu lub 

gdy konieczność ich dostarczenia pojawiła się później, co w szczególności oznacza, że:  

 w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości w 
odpowiednie pojemniki/worki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz 
selektywnie zbieranych zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego, 

 dostarczenie worków oraz dostarczenie i ustawienie pojemników na terenie wskazanych nieruchomości 
nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia; 

 zgłoszenie będzie dotyczyło następujących sytuacji:  

- dostarczenia pojemników/worków po okresie nieobecności mieszkańców nieruchomości skutkującej 
brakiem możliwości dostarczenia im pojemników/worków,  

- zmiany ilości pojemników/worków na danej nieruchomości,  

- nowych nieruchomości, z których będą odbierane odpady, które pojawią się w trakcie realizacji usługi 
będącej przedmiotem zamówienia, 

- wymiany uszkodzonych lub zniszczonych pojemników, a także uzupełnienia brakujących pojemników 
na skutek kradzieży lub zniszczenia w wyniku wandalizmu, 

g) wyposażenie przez Wykonawcę właścicieli nieruchomości w sprawne technicznie oraz o estetycznym 
wyglądzie pojemniki, 

h) dostarczenie przez Wykonawcę właścicielom nieruchomości wraz z pojemnikami i workami 
oznakowania zapewniającego identyfikację użytkownika pojemnika lub worka oraz rodzaju zbieranego 
w nim odpadu; koszt wyposażenia pojemników i worków w kody kreskowe lub oznakowanie 
równorzędne, tj. wydrukowania odpowiedniej ilości kodów, ich zamocowania na pojemniku lub 
dostarczenia, w przypadku oznakowania worków, właścicielom nieruchomości, ponosi Wykonawca, co 
powinien uwzględnić w składanej ofercie; oznakowanie worków dostarczone zostanie właścicielowi 
nieruchomości w ilości tożsamej do ilości dostarczanych worków; oznakowania pojemników dokona 
Wykonawca; 

i) pojemniki w przypadku braku możliwości ich dostarczenia na teren nieruchomości będą również 
dostępne do odebrania przez właściciela nieruchomości w bazie magazynowo-transportowo-biurowej 
Wykonawcy; 

j) worki w przypadku braku możliwości ich dostarczenia na teren nieruchomości będą również dostępne 
do odebrania przez właściciela nieruchomości w Biurze Obsługi Klienta (BOK) Wykonawcy; 
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k) Wykonawca ustawi pojemniki w miejscach uzgodnionych z właścicielem nieruchomości, lub 
w przypadku braku uzgodnienia ze strony właściciela – przy nieruchomości; 

l) Zamawiający informuje, iż szacunkowa liczba pojemników na zmieszane odpady komunalne, którą wg 

Zamawiającego winien dysponować Wykonawca odbierający odpady komunalne z tereny 

Zamawiającego wynosi: 

Tabela 2. Szacunkowa liczba pojemników na odpady komunalne zmieszane 

Pojemność pojemnika [l] Szacunkowa ilość [szt.] 

120 2640 

240 580 

1100 52 

7000 (typu KP7) 5 

m) Zamawiający informuje, iż szacunkowa liczba pojemników na zbierane selektywnie żużle, popioły 

paleniskowe i pyły z kotłów, którą wg Zamawiającego winien dysponować Wykonawca odbierający 

odpady komunalne z tereny Zamawiającego wynosi: 

Tabela 3. Szacunkowa liczba pojemników na zbierane selektywnie żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 

Pojemność pojemnika [l] Szacunkowa ilość [szt.] 

120 2060 

240 170 

1100 40 

n) Zamawiający informuje, iż szacunkowa liczba pojemników na zbierane selektywnie bioodpady 

stanowiące odpady komunalne (pojemnik koloru brązowego), którą wg Zamawiającego winien 

dysponować Wykonawca odbierający odpady komunalne z tereny Zamawiającego wynosi: 

Tabela 4. Szacunkowa liczba pojemników na zbierane selektywnie bioodpady stanowiące odpady komunalne 

Pojemność pojemnika [l] Szacunkowa ilość [szt.] 

120 3150 

1100 45 

o) Zamawiający informuje, iż szacunkowa liczba pojemników na zbierane selektywnie: papier (pojemnik 

koloru niebieskiego), metal, tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe (pojemnik koloru 

żółtego), szkło (pojemnik koloru zielonego), którą wg Zamawiającego winien dysponować Wykonawca 

odbierający odpady komunalne z tereny Zamawiającego wynosi: 

Tabela 5. Szacunkowa liczba pojemników na zbierane selektywnie: papier (pojemnik koloru niebieskiego), 

metal, tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe (pojemnik koloru żółtego), szkło (pojemnik koloru 

zielonego)  
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Pojemność pojemnika [l] Kolor pojemnika Szacunkowa ilość [szt.] 

1100 Niebieski 52 

1100 Żółty 110 

1100 Zielony 52 

p) Zamawiający informuje, iż szacunkowa liczba jednorazowych worków na odpady selektywnie zbierane, 

którą wg Zamawiającego winien dysponować Wykonawca odbierający odpady komunalne z terenu 

Zamawiającego wynosi: 

Tabela 6. Szacunkowa liczba jednorazowych foliowych worków na zbierane selektywnie: papier (worek 

koloru niebieskiego), metal, tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe (worek koloru żółtego), szkło 

(worek koloru zielonego) przeznaczonych do dystrybucji właścicielom nieruchomości 

Pojemność worka [l] Kolor worka Szacunkowa ilość [szt.] 

120 Niebieski 41 300 

80 Zielony 41 300 

120 Żółty 185 900 

 

Tabela 7. Szacunkowa liczba jednorazowych foliowych worków na zbierane selektywnie: papier (worek 

koloru niebieskiego), metal, tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe (worek koloru żółtego), szkło 

(worek koloru zielonego) przeznaczonych do dodatkowej dystrybucji właścicielom nieruchomości w Biurze 

Obsługi Klienta (BOK)  

Pojemność worka [l] Kolor worka Szacunkowa ilość [szt.] 

120 Niebieski 4 130 

80 Zielony 4 130 

120 Żółty 18 590 

 

q) Zamawiający informuje, iż wskaźnik maksymalnego błędu danych o liczbie pojemników i worków 

opisanych w ppkt od k) do o) niniejszego ustępu określa się na poziomie 5 %, 

r) zapewnienie przez Wykonawcę, aby pojemniki/worki na odpady selektywnie zbierane spełniały 

następujące wymagania związane z ich kolorystyką: 

 pojemniki:  

- kolor niebieski – papier,  

- kolor żółty – metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 

- kolor zielony – szkło, 

- kolor brązowy – bioodpady, 
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 worki: 

- kolor niebieski – papier,  

- kolor żółty – metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 

- kolor zielony – szkło, 

s) zapewnienie przez Wykonawcę, aby pojemniki zostały przez niego oznakowane widoczną naklejką: 

 w systemie indywidualnym: 

 pojemniki na bioodpady naklejką z napisem „BIO”, 

 pojemniki na żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów naklejką z napisem „POPIÓŁ”, 

 w systemie zbiorowym : 

 pojemniki na papier i makulaturę naklejką z napisem „PAPIER”, 

 pojemniki na metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe naklejką z napisem 

„PLASTIK”, 

 pojemniki na szkło naklejką z napisem „SZKŁO”, 

 pojemniki na bioodpady naklejką z napisem „BIO”,  

 pojemniki na żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów naklejką z napisem „POPIÓŁ”; 

t) zapewnienie przez Wykonawcę aby pojemniki do zbierania odpadów spełniały wymagania określone w 

ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm; 

u) zapewnienie przez Wykonawcę aby worki do selektywnego zbierania odpadów były opatrzone 

jednostronnym nadrukiem, zawierającym informację, jaką frakcję należy umieścić w danym worku oraz 

były wykonane z folii polietylenowej LDPE lub równoważnej, o grubości zapewniającej odpowiednią ich 

wytrzymałość tj. o grubości minimalnej: 

 60 mikronów w przypadku worków przeznaczonych na papier (worek koloru niebieskiego), 

 45 mikronów w przypadku worków przeznaczonych na metal, tworzywo sztuczne i opakowania 

wielomateriałowe (worek koloru żółtego), 

 60 mikronów w przypadku worków przeznaczonych na szkło (worek koloru zielonego); 

v) w trakcie realizacji umowy prowadzenie przez Wykonawcę wymiany uszkodzonych lub zniszczonych 

pojemników do zbierania odpadów, a także bieżące uzupełnianie brakujących pojemników na skutek 

kradzieży lub całkowitego zniszczenia np. spalenia; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojemnika z 

winy właściciela nieruchomości, Wykonawca wyposaży właściciela nieruchomości w nowy pojemnik; 

kosztami wyposażenia obciąży właściciela nieruchomości, 

w) pojemniki i worki Wykonawca dostarcza właścicielowi nieruchomości uzyskując od niego potwierdzenie 

ich dostarczenia; potwierdzenie powinno zawierać datę i podpis właściciela nieruchomości, 

x) zapewnienie przez Wykonawcę działania linii telefonicznej obsługiwanej od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8.00-15.00 oraz skrzynki poczty elektronicznej do obsługi Zamawiającego, w celu zgłaszania 

przez tego ostatniego: zapotrzebowania na pojemniki/worki, ustalania sposobu i terminu wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki/worki. 

10. Przedmiot zamówienia określony w pkt. 3 ppkt e) niniejszego rozdziału, w szczególności obejmuje: 

a) opracowanie przez Wykonawcę w podziale na zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną na cały okres 

świadczenia usługi harmonogramu odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, 

w szczególności: 

 zmieszanych odpadów komunalnych, 

 odpadów zbieranych selektywnie:  

- papieru,  
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- metalu, tworzywa sztucznego, opakowań wielomateriałowych  

- szkła, 

 bioodpadów stanowiących odpady komunalne, 

 żużli, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów, 

 mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, 

b) opracowanie przez Wykonawcę na cały okres świadczenia usługi harmonogramu odbioru poszczególnych 

rodzajów odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przy uwzględnieniu 

odbierania tych odpadów: 

 w zabudowie jednorodzinnej oraz zabudowie wielorodzinnej, w których lokale mieszkalne funkcjonują 

w systemie indywidualnych pojemników i worków na odpady komunalne: 

 - jeden raz w miesiącu - w przypadku papieru; 

 - jeden raz w miesiącu - w okresie od 1 października do 30 kwietnia, oraz jeden raz na dwa tygodnie - w 

 okresie od 1 maja do 30 września - w przypadku metalu, tworzywa sztucznego i opakowań 

 wielomateriałowych; 

 - jeden raz w miesiącu – w przypadku szkła; 

 - jeden raz w miesiącu – w okresie od 1 listopada do 31 marca, oraz jeden raz na dwa tygodnie – 

 w okresie od 1 kwietnia do 31 października - w przypadku bioodpadów stanowiących odpady 

 komunalne; 

 - jeden raz na dwa tygodnie - w okresie od 1 października do 30 kwietnia, oraz jeden raz na dwa 

 miesiące – w okresie od 1 maja do 30 września (odbiór odpadów powinien nastąpić w maju, lipcu i 

 wrześniu) – w przypadku żużli, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów; 

- jeden raz na pół roku (w marcu lub kwietniu oraz we wrześniu lub październiku) – w przypadku mebli i 

innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego; 

 w zabudowie wielorodzinnej, w których lokale mieszkalne funkcjonują w systemie wspólnych dla tych 

lokali pojemników na odpady komunalne: 

- jeden raz na dwa tygodnie – w przypadku papieru; 

  - jeden raz na dwa tygodnie – w przypadku metalu, tworzywa sztucznego i opakowań   

  wielomateriałowych; 

  - jeden raz na dwa tygodnie – w przypadku szkła; 

  - jeden raz w tygodniu – w przypadku bioodpadów stanowiących odpady komunalne; 

  - jeden raz na dwa tygodnie – w okresie od 1 października do 30 kwietnia, oraz jeden raz na dwa 

  miesiące - w okresie od 1 maja do 30 września (odbiór odpadów powinien nastąpić w maju, lipcu i 

  wrześniu) – w przypadku żużli, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów; 

  - jeden raz na pół roku (w marcu lub kwietniu oraz we wrześniu lub październiku) – mebli i innych 

  odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

c) opracowanie przez Wykonawcę na cały okres świadczenia usługi harmonogramu odbioru poszczególnych 

rodzajów odpadów komunalnych przy uwzględnieniu systemu selektywnej zbiórki odpadów z podaniem 

dokładnych dat (dzień, miesiąc, rok); 

d) uwzględnienie przez Wykonawcę w harmonogramie dotychczasowej częstotliwości odbioru, tak aby nie 
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było przerw w odbiorze trwających dłużej niż wymagana częstotliwość; 

e) uzgodnienie harmonogramu przez Wykonawcę z Zamawiającym w taki sposób, aby co najmniej na 20 dni 

przed rozpoczęciem świadczenia usługi został on zaakceptowany przez obydwie Strony; 

f) uwzględnienie przez Wykonawcę w harmonogramie wymaganej częstotliwości odbioru odpadów 

komunalnych w taki sposób, aby nie dochodziło do przepełniania pojemników na odpady, szczególnie w 

dniach świątecznych oraz w dniach wolnych od pracy; 

g) opracowanie przez Wykonawcę czytelnej i przejrzystej ulotki informacyjnej zawierającej harmonogram 

odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;  

h) wydrukowanie przez Wykonawcę w odpowiedniej ilości egzemplarzy ulotek informacyjnych zawierających 

harmonogram odbierania odpadów i przekazanie ich właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, w formie papierowej: 1 egzemplarz dla każdego właściciela nieruchomości, w terminie 10 dni 

przed datą rozpoczęcia świadczenia usługi; Wykonawca nie ma obowiązku uzyskania pisemnego 

potwierdzenia doręczenia ulotki informacyjnej właścicielowi nieruchomości jednak powinien podjąć 

przynajmniej jedną próbę doręczenia jej właścicielowi nieruchomości oraz powinien prowadzić ewidencję 

sposobu i terminu dostarczenia lub braku możliwości dostarczenia tych materiałów poszczególnym 

właścicielom nieruchomości; 

i) każdorazowe uzyskanie przez Wykonawcę od Zamawiającego akceptacji przed dokonaniem zmiany 

w harmonogramie, powstałej w wyjątkowych wypadkach; w takim przypadku na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek poinformowania właścicieli nieruchomości o zmianie harmonogramu w formie i sposób 

określone w ppkt h); 

j) umieszczenie przez Wykonawcę harmonogramu na własnej stronie internetowej i eksponowanie go przez 

cały czas świadczenia usługi, a także informowanie niezwłocznie na swojej stronie internetowej o 

zaakceptowanych przez Zamawiającego zmianach w harmonogramie. 

11. Przedmiot zamówienia określony w pkt 3 ppkt f) niniejszego rozdziału, w szczególności obejmuje: 

a) prowadzenie przez Wykonawcę ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z  2019 r. poz. 701 z późn. zm.), 

b) przekazywanie przez Wykonawcę Zamawiającemu raportów miesięcznych w formie papierowej i 

elektronicznej, w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, którego raport dotyczy, 

zawierających informacje związane z zakresem świadczonej usługi, w szczególności: 

 wynikające z pkt. 8 niniejszego rozdziału, 

 wynikające z pkt. 9 niniejszego rozdziału, 

 wynikające z pkt. 10 niniejszego rozdziału, 

 dowodów dostarczania odpadów do miejsca ich zagospodarowania, tj. kopii kart przekazania odpadów 

oraz kopii pokwitowań wagowych, w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, 

 wskazania nieruchomości, z których zostały przez Wykonawcę odebrane odpady: wystawione w 

pojemnikach i workach niezgodnych z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Gogolin lub pozostawione obok pojemników/worków, 

 wskazania nieruchomości, na których obok pojemników/worków na odpady pozostawiono meble i inne 

odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wystawione 

poza terminami zbiórki tych odpadów oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, 

 wskazania nieruchomości, z których nie odebrano odpadów komunalnych ze względu na brak 
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współpracy właściciela nieruchomości z Wykonawcą, 

 inne informacje istotne ze względu na zapisy niniejszego SIWZ. 

c) okazywanie przez Wykonawcę na każde żądanie Zamawiającego dokumentów sporządzanych na potrzeby 

ewidencji odpadów komunalnych oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów 

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

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

12. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia będą ponadto obejmowały: 

a) zapewnienie przez cały okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia sprawnych środków technicznych 

gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie przedmiotu umowy; 

b) zapewnienie właściwego stanu sanitarnego pojazdów do odbioru i transportu odpadów, w tym mycie 

pojazdów do transportu odpadów; 

c) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypywaniem, a także przed wydzielaniem 

nieprzyjemnych zapachów i odorów; 

d) zorganizowanie zaplecza biurowego wraz z obsługą w taki sposób, aby możliwy był kontakt z Wykonawcą 

codziennie w dni robocze oraz wskazania osoby lub osób upoważnionych do kontaktów  

z Zamawiającym i danych kontaktowych; 

e) zorganizowanie dyżurów w dni ustawowo wolne od pracy w taki sposób, aby możliwy był kontakt 

Zamawiającego z Wykonawcą w tych dniach oraz, w przypadku wystąpienia zdarzeń nagłych  

i nieprzewidzianych, a zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi lub porządkowi publicznemu, 

podejmowanie przez Wykonawcę w tych dniach działań zapewniających utrzymanie właściwej jakości 

świadczonych usług, bez dodatkowego wynagrodzenia; 

f) zorganizowanie Biura Obsługi Klienta (BOK), uwzględniając następujące wymogi: 

 lokal położony na terenie miasta Gogolin; 

 czytelne oznakowanie z podaniem informacji o godzinach otwarcia, tj. we wtorki i piątki w godz. od 

8:00 do 17:00; 

 posiadanie stanowiska do obsługi właścicieli nieruchomości, w celu przyjmowania i załatwiania spraw 

w zakresie: wyposażenia w pojemniki i worki, reklamacji oraz uwag dotyczących wykonywanych usług, 

a także udostępnienie właścicielom nieruchomości z terenu Zamawiającego co najmniej jednej skrzynki 

poczty elektronicznej oraz dwóch numerów telefonów do kontaktu z BOK; 

 zapewnienie w BOKu dla właścicieli nieruchomości: jednorazowych worków i kodów kreskowych na 

odpady zbierane selektywnie, których właściciel nieruchomości nie odebrał podczas ich dostarczania na 

adres nieruchomości; możliwości zamiany worków na worki w innym kolorze (wraz z kodami 

kreskowymi); dodatkowych worków i kodów kreskowych na odpady selektywnie zbierane, celem 

nieodpłatnego ich wydawania właścicielom nieruchomości objętych systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi; ulotek informacyjnych zawierających harmonogram odbioru odpadów;  

 wyposażenie w sprzęt i środki łączności (między innymi: sieć internet dla zapewnienia działania skrzynki 

poczty elektronicznej dla obsługi właścicieli nieruchomości, linii telefonicznej dla zapewnienia dwóch 

numerów telefonów do kontaktu dla właścicieli nieruchomości oraz sprzęt komputerowy wraz z 

odpowiednim oprogramowaniem) niezbędne do prawidłowego i efektywnego wykonania przedmiotu 

zamówienia; 

g) dokonywanie odbioru i transportu odpadów również w przypadkach, kiedy dojazd do miejsc gromadzenia 

odpadów będzie znacznie utrudniony np. z powodu remontu dróg, dojazdów itp., bez dodatkowego 
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wynagrodzenia; 

h) każdorazowo, bezpośrednio przed rozpoczęciem odbioru odpadów oraz po załadunku, zważenia ciężaru 

samochodu, na posiadającej legalizację wadze zlokalizowanej na terenie gminy Gogolin lub bazy 

magazynowo-transportowo-biurowej, którą dysponuje Wykonawca, znajdującej się w odległości 

maksymalnej 60 km od granicy gminy Gogolin; ważenie musi zostać udokumentowane stosownym kwitem 

wagowym, podpisanym przez osobę dokonującą pomiaru; kwity wagowe będą podstawą do dokonania 

odbioru wykonania usługi; koszty ważenia należy uwzględnić w składanej ofercie; 

i) ważenie wszystkich rodzajów odpadów, w tym również odpadów wielkogabarytowych oraz  zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego; Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć informację o miejscu 

ważenia oraz stosowne dokumenty potwierdzające legalizację wagi; 

j) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości dokona zgłoszenia nowej nieruchomości po raz pierwszy, 

Wykonawca: 

 będzie odbierał odpady z tej nieruchomości począwszy od pierwszego planowanego zgodnie z 

harmonogramem terminu odbioru przypadającego bezpośrednio po terminie dokonania takiego 

zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawcy, 

 dostarczy właścicielowi nieruchomości pojemniki/worki wraz z ich oznakowaniem oraz harmonogram 

odbierania odpadów; 

k) dostosowywanie sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę do treści zmienionych 

przez właścicieli nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

l) uczestnictwo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w naradach (posiedzeniach komisji Rady 

Miejskiej, sesjach Rady Miejskiej, innych naradach) prowadzonych przez Zamawiającego w przypadku jego 

zaproszenia, na których omawiane będą zagadnienia związane z realizacją przedmiotu umowy; zaproszenia 

na narady będą przekazywane Wykonawcy z wyprzedzeniem nie mniej niż 7 dni przed tymi naradami, 

m) wykonywanie przedmiotu umowy w sposób sprawny, fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód 

oraz ograniczający utrudnienia w ruchu drogowym i niedogodności dla mieszkańców w korzystaniu z 

nieruchomości do niezbędnego minimum, 

n) okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu 

umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa, 

o) współuczestniczenie w rozpatrywaniu skarg i reklamacji w terminie 3 dni kalendarzowych od daty ich 

wpłynięcia, 

p) udostępnienie Zamawiającemu systemu monitorowania pojazdów wraz z przeszkoleniem personelu 

Zamawiającego w obsłudze oprogramowania, 

q) przekazywanie Zamawiającemu w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia danych ilościowych i graficznych 

przebiegu trasy odbioru odpadów komunalnych, 

r) bieżącego przekazywania adresów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których 

powstały odpady, a nie ujętych w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego. 

13. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

a w szczególności: 

a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), 

b) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z 



17 

późn. zm.), 

c) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), 

d) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.), 

e) Krajowym Planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2022 (KPGO 2022), 

f) uchwałą Nr XXVII/307/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 

z uwzględnieniem lat 2023-2028”, 

g) uchwałą Nr XXXIV/288/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 1504), 

h) uchwałą Nr XXXIV/289/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 maja 2017 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 właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r., poz. 1505 z późn. 

zm.). 

14. Usługi będące przedmiotem zamówienia zakwalifikowano wg Wspólnego słownika zamówień (CPV) do 

kategorii:  

a) 90500000-2 Usługi związane z odpadami. 

b) 90511000-5 Usługi wywozu odpadów 

c) 90533000-2 usługi gospodarki odpadami 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

Zamawiający nie przewiduje zwrócenia Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych. 

 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. operatorów sprzętu, kierowców i ładowaczy. 

Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz sankcje za niespełnienie tych wymagań określone są we 

wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. Wymóg zatrudnienia pracowników na umowę 

o pracę, o którym mowa powyżej dotyczy także podwykonawców. 

Obowiązek wykonywania w/w czynności na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, gdy są one 

wykonywane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które ww. czynności będą wykonywać 

osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą lub podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 
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Termin wykonania zamówienia od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

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

odrębnych przepisów, tj.: 

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania oraz wykaże że:  

 posiada uprawnienia do prowadzenia działalności regulowanej w zakresie odbierania z terenu 

gminy Gogolin odpadów komunalnych, których rodzaj został określony w SIWZ, zgodnie                      

z przepisem art. 9b ust. 1 i art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.      

z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), 

 posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, w zakresie transportu 

odpadów (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b tej ustawy), zgodnie z wymogiem określonym w przepisie art. 50 

ust. 3 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

1. wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje 

należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na 

odbiorze i transporcie odpadów komunalnych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 złotych 

brutto. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający 

uzna w/w warunek za spełniony jeśli przynajmniej jeden z wykonawców spełni w całości 

wymagany warunek samodzielnie. 

2. dysponuje następującym potencjałem technicznym: 

a. samochodem specjalistycznym bezpylnym (śmieciarka) dostosowanym do odbioru odpadów 

zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie, z pojemników 120 l – 1100 l, 

zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w 

sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie 

ich opróżniania - minimum 3 szt., 

b. samochodem specjalistycznym z dźwigiem hakowym lub bramowym do odbioru odpadów 

zmieszanych zbieranych w pojemnikach kontenerowych typu KP7, zabezpieczonym przed 

wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego 

uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania – 

minimum 1 szt., 

c. samochodem ciężarowym o ładowności minimalnej 3,5 Mg do odbioru odpadów 

wielkogabarytowych lub odpadów zbieranych w workach plastikowych, zabezpieczonym 
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przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego 

uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania – 

minimum 1 szt., 

d. bazą magazynowo-transportowo-biurową na terenie Gminy Gogolin lub w odległości 

maksymalnej 60 km od granicy Gminy Gogolin w celu zgromadzenia niezbędnego sprzętu i 

materiałów, na której znajdują się: 

- pomieszczenie/a administracyjno-socjalne dla  pracowników, 

- zaplecze biurowe dla pracownika/ów odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji 

związanej z przedmiotem zamówienia, wyposażone w szczególności w sieć 

telekomunikacyjną i Internet, 

- miejsca przeznaczone do parkowania minimum 5 pojazdów do odbierania odpadów 

komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

- miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów 

komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone 

przed działaniem czynników atmosferycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- legalizowana samochodowa waga najazdowa, 

- punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji 

pojazdów i pojemników na odpady, zabezpieczony przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami  – o ile czynności te nie są wykonywane przez 

uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej. 

 

 

 

 Uwaga: 

1. Pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia muszą być trwale i 

czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą lub logo firmy oraz danymi adresowymi i 

numerem telefonu. 

2. Pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia muszą być wyposażone  

na koszt Wykonawcy  w system: 

- monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe 

zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postojów, 

- czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów. 

3. Pojazdy do odbioru i transportu odpadów z pojemników i w workach powinny być wyposażone 

w system informatyczny i urządzenia umożliwiające pobieranie informacji z oznakowania 

pojemników/worków, w celu określenia: ilości (szt.) i rodzaju opróżnianych 

pojemników/zabieranych worków, daty i godziny odebrania poszczególnych rodzajów odpadów 

oraz danych nieruchomości (identyfikacja właściciela), z której są odbierane odpady. Odczytane 

dane należy przekazywać raz w miesiącu do Zamawiającego lub umożliwić dostęp 

Zamawiającemu do tych danych za pomocą systemu teleinformatycznego. 

4. Wymagane jest, aby teren bazy magazynowo-transportowo-biurowej był zabezpieczony w 

sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym oraz wyposażony w urządzenia lub 

systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, 

pochodzących z terenu bazy magazynowo-transportowej zgodnie z wymaganiami określonymi 

przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.). 

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojxgu2de
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Va. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 

Oprócz wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.1 ustawy PZP, dodatkowo Zamawiający przewiduje 

wykluczenie Wykonawcy: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych; 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał, albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania; 

4) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z 

przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 

wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, 

5) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 

przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że Wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwane dalej „JEDZ”). Informacje wskazane w oświadczeniu 

będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

W/w oświadczenie Wykonawcy składają w formie 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. 

JEDZ sporządza się w języku polskim oraz pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

JEDZ został wstępnie przygotowany przez Zamawiającego w formacie xml i został dołączony do niniejszej SIWZ 

jako załącznik nr 2 do SIWZ (espd.request). 
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Plik ten należy zapisać na dysku, a następnie zaimportować do elektronicznego narzędzia eESPD, 

przygotowanego przez Urząd Zamówień Publicznych i dostępnego bezpłatnie pod adresem: 

https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl . Wykonawca wypełnia JEDZ, następnie musi wygenerować  dokument 

elektroniczny (np. w formacie xml lub pdf) i podpisuje go, pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Następnie przesyła go Zamawiającemu wraz z ofertą za pośrednictwem ePUAP i miniPortalu 

(zasady składania ofert określono w rozdziale X SIWZ). 

Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy powyższe informacje są dla Wykonawcy niewystarczające, 

Wykonawca może zapoznać się z informacjami związanymi z zasadami i sposobem wypełniania JEDZ 

(instrukcja), przygotowanymi przez Urząd Zamówień Publicznych, dostępnymi na stronie internetowej Urzędu 

pod adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-

europejski-dokument-zamowienia 

Wykonawca może również skorzystać z innych dostępnych narzędzi lub programów, które umożliwiają mu 

wypełnienie JEDZ i stworzenie dokumentu elektronicznego, zgodnego z wymogami Zamawiającego 

określonymi w niniejszej SIWZ. Wówczas Wykonawca wypełnia JEDZ w następującym zakresie: 

a) część II: Informacje dotyczące wykonawcy (A, B, C, D), 

b) część III: Podstawy wykluczenia (A, B, C, D – w zakresie dotyczącym przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 

pkt 12-22 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4, 7 i 8 ustawy PZP), 

c) część IV: Kryteria kwalifikacji - należy ograniczyć się jedynie do wypełnienia sekcji α – ogólnego oświadczenia 

dot. wszystkich kryteriów kwalifikacji, 

d) część VI: Oświadczenia końcowe. 

Po wypełnieniu JEDZa wykonawca podpisuje go pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym i przesyła Zamawiającemu wraz z ofertą za pośrednictwem ePUAP i miniPortalu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w 

rozdziale VI.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma 

potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania brak istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w 

postępowaniu, składa także oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI.1. SIWZ dotyczące tych podmiotów. 

4. Jeżeli wykonawca polega na  zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze 

zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi 

wynikać w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania 

zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie 

łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

Przedmiotowe zobowiązanie powinno zostać przedłożone wraz z ofertą –wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 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 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

Oświadczenie to winno być sporządzone w postaci elektronicznej w jednym z formatów danych, wymienionych 

w rozdziale X SIWZ oraz podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożone za pośrednictwem 

ePUAP i miniPortalu lub na adres poczty elektronicznej wskazanej w SIWZ do komunikacji. 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 

do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 

oświadczeń lub dokumentów: 

a) właściwego wpisu do Rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Gogolina 

na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z 

późn. zm.), uprawniający do prowadzenia działalności regulowanej w zakresie odbierania od właścicieli 

nieruchomości odpadów komunalnych, których rodzaj został określony w SIWZ,   

b) wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2019 

r. poz. 701 z późn. zm.),  

c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych  w 

okresie ostatnich 3 lat  przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku okresowych lub ciągłych 

są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 

d)  wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu 

wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór 

wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; 

e) 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 PZP; 

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

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

g) 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; 

h) 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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; 
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i) 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; 

j) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZP; 

k) 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 2016 r. poz. 716); 

l) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania 

się o zamówienia publiczne; 

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa: 

1. w pkt. 6 e, g, h składa dokumenty 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, 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2. w pkt. 6 f 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 ustawy PZP. 

8. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) oraz Rozporządzenie Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 

poz. 1993). 

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w pkt. 8 niniejszego rozdziału oraz w Rozporządzeniu 

w sprawie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320) oraz  Rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i 

przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1991) tj. należy je złożyć w oryginale w postaci 

dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy PZP. 
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VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami. 

 

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. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Pan Waldemar Lis, tel. 77 40 76 831 – w sprawach merytorycznych 

Pan Jacek Dłubak, tel. 77 40 76 838, email: przetargi@gogolin.pl – w sprawach proceduralnych 

3. 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. 

4. 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.  

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

wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

6. 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. 

7. 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. 

 

SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (nie dotyczy składania ofert) 

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 

szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym (WG.I.271.5.2019) lub numerem ogłoszenia 

(TED).  

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

email: przetargi@gogolin.pl 

10. 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 wskazany w pkt 9 adres email.  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 

mailto:przetargi@gogolin.pl
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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. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wadium musi być wniesione w wysokości 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych). 

3. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu; 

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

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) 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 2007 r.   Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść PRZELEWEM na rachunek bankowy:  

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6,  Bank Spółdzielczy w Gogolinie  

 nr rachunku 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001, z dopiskiem „Wadium w postępowaniu nr WG.I.271.5.2019” 

5. Jako termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin zaksięgowania przelewu na koncie 

Zamawiającego. 

6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w formie oryginału elektronicznego tj. dokumentu opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym osoby uprawnionej ze strony gwaranta do jego wystawienia, np. banku, 

ubezpieczyciela. 

7. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, stosowny dokument 

powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem oraz dokument ten w szczególności: 

1) musi jednoznacznie wskazywać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do nieodwołalnego                                

i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 

zawierające oświadczenie, iż zaistniała co najmniej jedna okoliczność wymieniona w przepisach art. 46 ust. 4a i 

5 ustawy PZP. 

2) zawierać termin ważności gwarancji lub poręczenia, który nie może upływać wcześniej niż termin związania 

ofertą. 

 
IX. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, 
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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, przy czym odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.  

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

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 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. 

 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.  

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 powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie 

danych w szczególności:  .pdf, .doc, .docx, .rtf  i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. 

Ofertę należy złożyć w oryginale. 

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

1993r. 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).  

5. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie 

wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumenty dotyczące 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip 

(bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania zipem). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do 

szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

7. 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. 

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

złożonej oferty. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 13 listopada 2019 r. o godzinie 10:00. 
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2. Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy 

PZP.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2019  r., o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim w Gogolinie,     

ul. Krapkowicka 6 w Sali posiedzeń – parter. 

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

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

5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert. 

 

XII. Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Wykonawca poda w Formularzu oferty cenę ofertową brutto (COF) w PLN wyliczoną na podstawie 

Formularza cenowego (stanowiącego załącznik do Formularza oferty). Wykonawca w Formularzu oferty 

obowiązany jest podać cenę (brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT) za realizację zamówienia w pełnym 

zakresie, określonym w SIWZ. Cenę należy podać cyfrowo i słownie (kwoty należy podawać w zaokrągleniu 

do dwóch miejsc po przecinku). 

2. Wykonawca poda w Formularzu oferty łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodną z 

Formularzem cenowym stanowiącym załącznik do Formularza oferty. Na łączną cenę brutto składają się 

jednostkowe ceny brutto (zawierające należny podatek VAT) za odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

pomnożone przez szacowaną ilość odpadów wytworzonych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia 

3. Wykonawca cenę ofertową brutto ustala na podstawie ceny jednostkowej za 1 Mg odebranych od 

właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych oraz na podstawie ceny jednostkowej za 1 Mg 

zagospodarowanych odpadów komunalnych, uwzględniając zakres zamówienia opisany w niniejszej SIWZ 

oraz specyfikę przedmiotu zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia wynikające wprost z niniejszej SIWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez których 

nie można wykonać zamówienia. 

4. W Formularzu cenowym (załącznik do Formularza oferty) Wykonawca winien podać oferowane ceny 

jednostkowe, zawierające podatek od towarów i usług VAT, w PLN, tj. podać dla każdego rodzaju odpadu:  

a) zmieszanych odpadów komunalnych: 

 cenę jednostkową brutto za 1 Mg odebranych odpadów;  

 cenę jednostkową brutto za 1 Mg zagospodarowanych odpadów;  

b) papieru:  

 cenę jednostkową brutto za 1 Mg odebranych odpadów;  

 cenę jednostkową brutto za 1 Mg zagospodarowanych odpadów; 

c) metalu, tworzywa sztucznego i opakowań wielomateriałowych: 

 cenę jednostkową brutto za 1 Mg odebranych odpadów;  

 cenę jednostkową brutto za 1 Mg zagospodarowanych odpadów; 

d) szkła: 

 cenę jednostkową brutto za 1 Mg odebranych odpadów;  

 cenę jednostkową brutto za 1 Mg zagospodarowanych odpadów; 

e) bioodpadów: 

 cenę jednostkową brutto za 1 Mg odebranych odpadów;  

 cenę jednostkową brutto za 1 Mg zagospodarowanych odpadów; 

f) żużli, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów: 



28 

 cenę jednostkową brutto za 1 Mg odebranych odpadów;  

 cenę jednostkową brutto za 1 Mg zagospodarowanych odpadów; 

g) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych: 

 cenę jednostkową brutto za 1 Mg odebranych odpadów;  

 cenę jednostkową brutto za 1 Mg zagospodarowanych odpadów; 

h) zużytych opon: 

 cenę jednostkową brutto za 1 Mg odebranych odpadów;  

 cenę jednostkową brutto za 1 Mg zagospodarowanych odpadów; 

i) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 

 cenę jednostkową brutto za 1 Mg odebranych odpadów;  

 cenę jednostkową brutto za 1 Mg zagospodarowanych odpadów. 

 

5. Cena ofertowa brutto jest sumą iloczynów poszczególnych cen jednostkowych brutto w PLN za 1 Mg 

odebranych odpadów i za 1 Mg zagospodarowanych odpadów oraz szacowanych ilości odpadów 

wyrażonych w Mg, określonych w poniższej tabeli: 

 

Lp. Rodzaj usługi Szacowana ilość odpadów 

Symbol Ilość [Mg] 

1 2 3 4 

1 odbieranie i zagospodarowywanie zmieszanych odpadów 

komunalnych 

IZ 1600 

2 odbieranie i zagospodarowywanie papieru IP 100 

3 odbieranie i zagospodarowywanie metalu, tworzywa sztucznego i 

opakowań wielomateriałowych 

IT 300 

4 odbieranie i zagospodarowywanie szkła IS 200 

5 odbieranie i zagospodarowywanie bioodpadów IB 800 

6 odbieranie i zagospodarowywanie żużli, popiołów paleniskowych i 

pyłów z kotłów 

IŻ 500 

7 odbieranie i zagospodarowywanie mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych 

IW 100 

8 odbieranie i zagospodarowywanie zużytych opon IO 20 

9 odbieranie i zagospodarowywanie zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego 

IE 20 

  

Cena ofertowa:   

COF =((OZ+ZZ) x IZ) + ((OP+ZP) x IP) + ((OT+ZT) x IT) + ((OS+ZS) x IS) + ((OB+ZB) x IB) + ((OŻ+ZŻ) x IŻ) + ((OW+ZW) x IW) +  

+ ((OO+ZO) x IO) + ((OE+ZE) x IE)  

gdzie:  

OZ; OP; OT; OS; OB; OŻ; OW; OO; OE   - określone w ofercie ceny jednostkowe za 1 Mg odebranych 

      poszczególnych rodzajów odpadów; 

 ZZ; ZP; ZT; ZS; ZB; ZŻ; ZW; ZO; ZE    - określone w ofercie ceny jednostkowe za 1 Mg  

      zagospodarowanych poszczególnych rodzajów odpadów 
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6. Zaoferowane ceny jednostkowe brutto za 1 Mg odebranych odpadów i za 1 Mg zagospodarowanych 

odpadów będą stanowić podstawę do późniejszych rozliczeń. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za 

faktycznie zrealizowane usługi.  

7. Poszczególne ceny jednostkowe są stałe przez cały okres realizacji zamówienia. Wykonawca nie może 

żądać ich podwyższenia w czasie trwania umowy. 

8. Wykonawca w oferowanych zryczałtowanych cenach jednostkowych, zobowiązany jest uwzględnić 

wszystkie niezbędne koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

9. Poszczególne ilości poszczególnych rodzajów odpadów są danymi określonymi na podstawie ilości z lat 

poprzednich i mogą ulec zmianie. Zmiana ilości lub relacji ilości odpadów nie może być podstawą do 

wnioskowania przez Wykonawcę o dodatkowe wynagrodzenie.  

10. Ceny jednostkowe brutto uwzględniają wszelkie wymagane podatki w tym podatek VAT. Stawkę podatku 

VAT należy określić na podstawie przepisów ustawy o podatku VAT.  

11. Poszczególne ceny jednostkowe oraz cena ofertowa powinny być wyrażone w złotych polskich, do dwóch 

miejsc po przecinku. 

12. Do oceny Zamawiający przyjmuje ceny jednostkowe brutto i cenę ofertową brutto. 

13. Jeżeli oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca na 

załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz oferty, winien poinformować Zamawiającego czy wybór jego 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 VAT.  

 

XIII. Kryteria wyboru oferty oraz sposób oceny oferty 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą (znaczeniem): 
 

Lp. Kryterium Symbol kryterium Znaczenie  

1 Cena oferty C 60 % 

2 Poziom recyklingu R 40 % 

 
 
2. Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższych zasad: 

2.1. Kryterium C (Cena oferty) - oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 60 punktów. 

Przy ocenie kryterium C „Cena oferty” Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem: 

 

 

              cena ofertowa (brutto) najniższa  

C [pkt] =   ------------------------------------------------------------  x  60   

             cena ofertowa (brutto) badanej oferty  

 

2.2. Kryterium R (Poziom recyklingu) - kryterium R będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia 
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Wykonawcy złożonej w ofercie. 

 

Przy ocenie kryterium R „Poziom recyklingu” Zamawiający przydzieli punkty zgodnie z tabelą poniżej:  

Poziom recyklingu Ilość 
przydzielonych 
punktów 
 

Jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w ofercie, że zapewni osiągnięcie:  
1) poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych 
i szkła  
- w 2020 roku – nie mniej niż 50 %;  
2) poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 
składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku,  
- w 2020 roku – nie więcej niż 35 %.  

40 pkt 

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, że zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów 
recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych 
do składowania 

0 pkt 

 
Wykonawca uzyska:  

40 punktów - gdy złoży oświadczenie, że zapewni osiągnięcie odpowiednich, określonych w tabeli wyżej, 

poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 

poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania,   

 

0 punktów - gdy Wykonawca nie złoży oświadczenia, że zapewni osiągnięcie odpowiednich, określonych w 

tabeli wyżej, poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i 

szkła oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania. 

 

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która otrzyma łącznie (C + R) największą liczbę punktów obliczonych 

wg powyższych zasad. 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy. 

1. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo żądać od  

wykonawców  ubiegających  się wspólnie o zamówienie publiczne,  których  oferta została wybrana, 

umowy  regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie. 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zgodnie z Rozdziałem XVIII SIWZ. 

3.   Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą nie wcześniej niż po upływie terminów, o których 

mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy PZP. 

 

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

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od 

wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 
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1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. Miejscem 

podpisania umowy będzie siedziba Zamawiającego. Umowa zawarta zostanie zgodnie z załączonym 

wzorem umowy. 

2. Wzór umowy z Wykonawcą stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca, który zawrze z Zamawiającym 

przedmiotową umowę będzie zobowiązany zawrzeć także umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych wzór stanowi załącznik nr 7a do SIWZ. 

 
XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, 

zgodnie z rozdziałem 2, dział VI ustawy PZP, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy PZP. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

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

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju 

podpisu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 

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

Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

 

XVII. Informacje dotyczące możliwości powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 
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Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający może odmówić udzielenia zgody na zlecenie części prac podwykonawcy, w szczególności jeżeli: 

umowa lub projekt umowy z podwykonawcą będzie sprzeczna z treścią umowy, SIWZ, lub złożonej oferty. 

Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec Zamawiającego 

za wykonanie zleconej części usługi. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to było działanie uchybienie lub 

zaniedbanie jego własnych pracowników. 

 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1.  Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto. 

2.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w 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. 

3.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na 

rachunek bankowy zamawiającego tj. Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6 

       Bank Spółdzielczy w Gogolinie nr rachunku  81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 

4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia na zasadach określonych w art. 151 ustawy PZP. 

 

XIX. Klauzula informacyjna wynikająca z RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gogolin z siedzibą: Urząd Miejski w Gogolinie,        

ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin; 

- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin 

jest Pan Krzysztof Reinert, adres e-mail: kr@gogolin.pl*; 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ODBIOREM 

ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY  Z TERENU GMINY GOGOLIN” – nr WG.I.271.5.2019 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   
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- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

stosowanie do art. 22 RODO; 

- posiada Pani/Pan: 

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

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

c) 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 ***;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

- nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

c) 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. 

 

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 

14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z 

prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w 

postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

RODO. 

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** 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 
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Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

Nr 

załącznika 

Nazwa dokumentu / wzoru: 

1 formularz oferty; 

2 espd.request – wzór formularza JEDZ (xml) 

3 wzór wykazu wykonanych usług; 

4 wzór wykazu narzędzi, urządzeń technicznych i wyposażenia 

5 wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 

6 wzór zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy PZP 

7 wzór umowy 

7a wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

8 Klucz publiczny 

9 Identyfikator postępowania 

 


