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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Gmina Jastków 

Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 

21-002 Jastków  

woj. lubelskie  

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2015, poz. 2164) 
Podstawa prawna: art.10 ust.1, art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164) 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
CPV – 90.51.31.00 –usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
            90.51.20.00 –usługi transportu odpadów 
            90.53.30.00 –usługi gospodarki odpadami 
 
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jastków. Wykonawca będzie miał obowiązek 
wyposażenia w pojemniki na odpady dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(Snopków i Tomaszowice), zapewnienie odbioru i zagospodarowanie odpadów tam zebranych oraz 
przeprowadzenie objazdowej zbiórki (od domu do domu) odpadów wielkogabarytowych, zużytego 
sprzętu elektronicznego i elektrycznego, zużytych opon oraz odpadów niebezpiecznych (tj. 
chemikalia, farby, lakiery, zużyte oleje, świetlówki). 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Jastków, w tym: 
a) każdej ilości niesegregowanych odpadów komunalnych sprzed nieruchomości 
mieszkańców; 
b) każdej ilości selektywnych zgromadzonych odpadów komunalnych sprzed nieruchomości 
mieszkańców w podziale na następujące frakcje: 

 tworzywa sztuczne (z metalem i opakowaniami wielomateriałowymi), 

 szkło, 

 papier i tektura, 
c) każdej ilości odpadów komunalnych dostarczonych przez mieszkańców do dwóch Punktów 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowościach Snopków i Tomaszowice, w 
podziale na następujące frakcje: 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 chemikalia,  

 świetlówki i żarówki, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe, w tym gruz budowlany 

 zużyte opony (wyłącznie z samochodów osobowych i jednośladów), 

 odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (np. skoszona trawa, liście i inne 
odpady z ogrodów), 

 przeterminowane leki, 



 zużyte baterie i akumulatory, 

 papier i tektura, 

 szkło, 

 tworzywa sztuczne, 

 opakowania wielomateriałowe, 

 metale, 

 tekstylia i odzież, 

 popiół i żużel. 
2) wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy 
Jastków w worki do zbiórki odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny na czas 
trwania umowy. 
3) wyposażenie w pojemniki lub kontenery nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej 
(wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe), których na terenie gminy jest 16, w tym: osiedle  w 
Snopkowie – 8 szt., osiedle Panieńszczyzna 8 szt. 
4) wyposażenie w pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych miejsca 
wskazane w pkt. 1 ust. 1) lit. c. 
5) ustalenie z Zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów komunalnych gromadzonych w 
sposób zmieszany i selektywny z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy 
Jastków. 
6) ustalenie z Zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów komunalnych gromadzonych w 
sposób zmieszany i selektywny z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (wspólnoty i 
spółdzielnie mieszkaniowe) znajdujących się na terenie Gminy Jastków. 
7) Przeprowadzenie objazdowej zbiórki (od domu do domu) odpadów wielkogabarytowych, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz odpadów niebezpiecznych – 
1 raz w roku (wrzesień). 
 
2. Dane ilościowe. 
1) Szacunkowa liczba gospodarstw – 3879 (zgodnie ze złożonymi deklaracjami) 
2) Ilość odebranych odpadów w 2015 r. [w Mg]: 
20 03 01 Nie segregowane odpady komunalne - 1416,74 
15 01 07 Opakowania za szkła - 7,34 
20 01 99 inne nie wymienione frakcje w sposób selektywny - 61,11 
20 01 02 szkło - 117,42 
20 01 99 Inne nie wymienione  frakcje zbierane w sposób selektywny - 259,58 
20 03 07 odpady wielkogabarytowe - 32,66 
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - 12,98 
16 01 03 zużyte opony - 15,03 
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż .. - 12,58 
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego - 165,3 
20 03 07 odpady wielkogabarytowe - 24,65 
10 01 01 żużel, popioły paleniskowe - 48,56 
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji - 62,78 
17 09 04 zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu - 102,28 
20 03 99 odpady komunalne  nie wymienione w innych podgrupach ( popiół) - 6,3 
20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - 3,3 
17 01 01 Odpady betonu, gruzu z rozbiórek i remontów - 12,16 
3) Łączna liczba mieszkańców Gminy Jastków – (stan na grudzień 2015 r.) – 13 466. 
4) Obszar gminy wynosi – 113 km
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5) Liczba sołectw – 25. 

 

 

 

 



VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Termin wykonania zamówienia od dnia 01-07-2016 r. do dnia 01-07-2019 r. 
 
V.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  
          OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:  

 

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

 przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

       - opis sposobu dokonywania oceny warunku nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczenia  

        składanego na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych 

1.2.   posiadania wiedzy i doświadczenia 

            - opis sposobu dokonywania oceny warunku nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczenia  

             składanego na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych 

1.3.  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  

 wykonania zamówienia; 

       - opis sposobu dokonywania oceny warunku nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczenia  

        składanego na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych 

1.4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

- opis sposobu dokonywania oceny warunku nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczenia  

  składanego na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

2.  W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na  

     podstawie przepisów art. 24 ust 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wg formuły:  spełnia / 

nie spełnia. 
 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ     

 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W    
  POSTĘPOWANIU  

 
6.1 W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca 
zobowiązany jest załączyć do oferty:  
6.1.1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 44  
ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.1 
wykonawcy składają wspólnie  

 
6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca zobowiązany jest 
załączyć do oferty:  
6.2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
6.2.2 informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej albo listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy  
6.2.3 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  



6.2.4 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert,  
6.2.5 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert,  
6.2.6 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
4–8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
6.2.7 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
 
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu 
do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, 
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w 
przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania 
tych osób lub przed notariuszem.  
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 każdy z tych 
wykonawców składa osobno. 
 

6.3 Korzystanie z zasobów innych podmiotów.  
6.3.1 Jeżeli wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia będzie polegał na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, 
zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków, wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia  
6.3.2 Podmioty udostępniające wykonawcy zasoby w postaci wiedzy i doświadczenia traktowane 
będą jako podmioty, które będą brały udział w realizacji zamówienia.  
6.3.3 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia wykonawcy zasobów, zgodnie z pkt 6.3.1, 
odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 
 
6.4 Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.  
6.4.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:  
1) pkt 6.2.3 – 6.2.5 i pkt 6.2.7 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,  



2) pkt 6.2.6– składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
6.4.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 6.4.1.1) litera a i c oraz w pkt 6.4.1.2), powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
6.4.3 Dokument, o którym mowa w pkt 6.4.1.1) litera b, powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
6.4.4 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.4.1, zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. Postanowienia zawarte w pkt 6.4.2 oraz pkt 6.4.3 stosuje się odpowiednio.  
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: dokumenty, o których mowa w pkt 6.4 składa każdy 
z tych wykonawców. 

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z    

        WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB     

        DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO        

        POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują   
    pisemnie, za pomocą faksu nr 81 50-20-144 lub drogą elektroniczną na adres e-mail:  
    przetargi@jastkow.pl  
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  
    informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie  
    potwierdza fakt ich otrzymania. 
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu 
    lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed  
    upływem wymaganego terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona przez wysyłającego  
    pisemnie, jeżeli inne przepisy co do formy składania dokumentów nie stanowią inaczej.  
4. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

 l. W zakresie przedmiotu zamówienia: Katarzyna Juszczak      

2. W zakresie formalno-prawnym: Tomasz Choma   

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
1. Składający ofertę winien wnieść wadium w wysokości 30 000zł  
2. Wadium należy wnosić zgodnie z przepisami zawartymi w art.45 ustawy z dnia 29  
    stycznia 2004r. Prawo Zamówień  Publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164) 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego w  
     Banku Pekao S.A.  Nr 14 1240 5497 1111 0010 6615 3260 
     Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku zamawiającego. 
4. Dowód wpłaty wadium lub jego kopię, potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z    
    oryginałem, zalecane jest załączyć do oferty. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

mailto:przetargi@jastkow.pl


1.  Ofertę należy sporządzić pismem czytelnym, w języku polskim, w jednym egzemplarzu. 

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej specyfikacji, na  

    załączonych formularzach oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty. Zamawiający prosi  

    o nie umieszczanie w ofercie dokumentów, które nie są wymagane w specyfikacji. 
3.  Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez  
     wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
     oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach  
     określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,     
     kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane  
     za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

4. Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do  

    występowania w imieniu wykonawcy, a w przypadku składania oferty wspólnej – przez  

    pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

5. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy lub wykonawców należy dołączyć do oferty  

    stosowne pełnomocnictwa w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.  

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

7. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej. 

8. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oraz zszycie całości oferty.  

9. Zamawiający prosi o nie umieszczanie oferty w twardych okładkach oraz nie bindowanie  

    grzbietu oferty gdyż utrudnia to późniejszą archiwizację. 

10. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej  

    prawdziwości kserokopii dokumentu, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub  

    notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.  

11.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie w jednym egzemplarzu  

     (nie ma wymogu składania oferty w dwóch kopertach) 

 
Koperta powinna być zaadresowana na adres: 
 
Urząd Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, oraz oznakowana: 
 
OFERTA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jastków. 
Nie otwierać przed  01.06.2016r. godz. 10:00 
 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna  
ul. Chmielowa 3, pokój Nr 18 (sekretariat) do dnia 01.06.2016r. godz. 10:00 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2016r.  godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego – w 
Urzędzie Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, pokój Nr 20  
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. W formularzu oferty 

przetargowej należy podać wartość podatku VAT oraz wartość brutto obejmującą wartość netto i 

wartość podatku VAT. 

 



 

XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ         

            PROWADZONE  ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. 

Rozliczenia będą prowadzone w PLN. 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  
              PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW    
                   ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 
 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 
SIWZ. 
 
Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowią:  
 
cena                                     - 95% 
termin płatności faktur               - 5% 
 
Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych kryteriów oraz ich wag. 
Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym   i ocenianym 
ofertom przyznawane będą  punkty za powyższe kryteria według następujących zasad i według 
wzoru:   

S = C + G 
gdzie:  
S- suma (ilość) punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta /maks. 100 pkt/ 
 
C- ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Cena” /maks. 95 pkt/ 
liczona wg wzoru: 

C=  x 100 punktów x 95% 

gdzie: 

 - najniższa cena oferowana przez Wykonawców  

 - cena oferty badanej  
 
G- ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Termin płatności” /maks. 5   pkt/           
liczona wg wzoru: 

G=  x 100 punktów x 5% 

gdzie: 

 - ocena punktowa terminu płatności oferty badanej ( 30 dni – 5pkt, 14 dni – 0pkt) 

 - najwyższa ocena punktowa (za termin płatności 30 dni)  
 
Minimalny termin płatności faktur wynosi 14 dni. 
Za wydłużenie terminu płatności  faktur do 30 dni wykonawca otrzyma 5 pkt.  
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą wartość punktową. 
 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ     
            DOPEŁNIONE  PO WYBORZE    OFERTY    W    CELU   ZAWARCIA    UMOWY   W     
              SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest podpisać umowę zgodną ze     



Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą.  

 
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA     
                 UMOWY 
 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w 
ofercie należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej z postaci wymienionych w art. 148 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015, poz. 2164) 
 
XVII. 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 
 
Do specyfikacji dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część.  

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH     
             WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

Środki ochrony prawnej stosuje się zgodnie z działem VI  - Środki Ochrony Prawnej ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015, poz. 2164) 

XIX. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZEŚCIOWYCH 

XX.    ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 

XXI.   ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 

XXII.  ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA  
            ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO   

XXIII.   ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ POROZUMIEWANIA SIĘ        
              DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – PRZETARGI@JASTKOW.PL 

XXIV. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZENIA AUKCJI  
            ELEKTRONICZNEJ. 

XXV.    ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W  
             POSTĘPOWANIU. 

XXVI.   SPRAWY NIEUREGULOWANE NINIJESZĄ SIWZ REGULUJĄ PRZEPISY     
                PRAWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ  
                PUBLICZNYCH I KODEKS CYWILNY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:PRZETARGI@JASTKOW.PL


 
 

Załącznik nr 1 
 
(pieczęć firmowa) 

 
OFERTA PRZETARGOWA 

 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jastków 
 
 

Nazwa wykonawcy: …………………..……………………………………………………………... 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon / Fax : ………………………………………E-mail: …………..…………………………… 
 
 
 
 
CENA OFERTY BRUTTO (zł): ……………….………… w tym podatek VAT (8%): ..….….... 
/za cały okres świadczenia usługi/  
 
 
TERMIN PŁATNOŚCI FAKTUR: ……………… (14 lub 30 dni)  
 
 
 

Zamówieniem wykonamy:               własnymi siłami / przy udziale podwykonawcy 

 

W trybie podwykonawstwa zlecimy:  
 
……………………………………………………………………………………………. …………. 
 
……………………………………………………………………………………………. …………. 
 
 
 
 
 
 

…………………………                                                                  ……………………………………………………………..  
(data)                                                                                                   (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 niepotrzebne skreślić (w przypadku braku skreślenia przyjmuje się wykonanie zamówienia własnymi siłami ) 



 
 
 

Załącznik nr 2 
 
 
(pieczęć firmowa) 

 
 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU  

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
położonych na terenie Gminy Jastków oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;  

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
…………………………                                                                  …………………………………………………………….. 

 (data)                                                                                                   (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 4 
(pieczęć firmowa) 

 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
Z POSTĘPOWANIA  

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
położonych na terenie Gminy Jastków oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 
 
 
 
…………………………                                                                  …………………………………………………………….. 

 (data)                                                                                                   (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 5 
(pieczęć firmowa) 

 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY 
KAPITAŁOWEJ   

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jastków oświadczamy, że: 
 

 nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych *, 
 

 należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych*.  
W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 
2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę 
podmiotów należących do grupy kapitałowej. 

 

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

 (data)                                                                                                   (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
*
 niepotrzebne skreślić (w przypadku braku skreślenia przyjmuje się że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej) 

 


