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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:480201-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Rozprza: Usługi związane z odpadami
2020/S 198-480201

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Rozprza
Adres pocztowy: al. 900-lecia 3
Miejscowość: Rozprza
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Gminy w Rozprzy, al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza
E-mail: zamowienia@rozprza.pl 
Tel.:  +48 446496108
Faks:  +48 446158006
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.rozprza.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://bip.rozprza.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rozprza
Numer referencyjny: IZP.271.1.11.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych z terenu gminy Rozprza w roku 2021. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany 
w rozdziale III SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Rozprza

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1) odbioru i zagospodarowania, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zmieszanych 
odpadów komunalnych (kod 20 03 01);
2) odbioru i zagospodarowania, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, odpadów zbieranych 
selektywnie, tj.:
a) odpady z papieru i tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury (kod: 20 01 01, 15 01 01),
b) odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe, odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali (kod: 20 01 39, 15 01 
02, 15 01 05, 20 01 40, 15 01 04),
c) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (20 01 02, 15 01 07),
d) odpady ulegające biodegradacji – bioodpady (kod: 20 02 01, 20 01 08).
Szacunkowa ilość odpadów komunalnych:
1) zmieszanych (niesegregowanych i pozostałych po segregacji) w ilości 942,36 Mg;
2) segregowanych w ilości 765,27 Mg, w tym:
a) szkło w ilości 295,17 Mg,
b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali w ilości 273,00 Mg,
c) papier w ilości 42,84 Mg,
d) odpady biodegradowalne w ilości 154,26 Mg.
Odbiór i wywóz odpadów komunalnych Wykonawca będzie realizował z częstotliwością i na zasadach 
określonych w uchwale z dnia 25 czerwca 2020 r. nr XVI/30/2020 Rady Gminy Rozprza w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów komunalnych, w zamian za uiszczoną przez 

12/10/2020 S198
https://ted.europa.eu/TED

2 / 10



Dz.U./S S198
12/10/2020
480201-2020-PL

3 / 10

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odbiór i wywóz odpadów 
komunalnych Wykonawca będzie realizował w poszczególnych miejscowościach na podstawie harmonogramu.
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia do wszystkich nieruchomości zamieszkałych 
harmonogramu wywozu odpadów do 27.12.2020 na okres od 1.1.2021 do 31.12.2021.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu w zakresie tras, częstotliwości i terminów 
odbioru odpadów komunalnych w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia posiadaczom nieruchomości zamieszkałych worków do 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy każdym odbiorze danej frakcji odpadów, w ilości dopasowanej 
do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Wykaz nieruchomości i liczby osób je zamieszkujących 
będzie udostępniony przez Zamawiającego.
Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia stosownie do 
zapisów art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj.: czynności bezpośrednio 
związane z obsługą odbioru odpadów. Wymóg dotyczy osób (pracowników fizycznych), które będą wykonywać 
czynności bezpośrednio związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Rozprza, tj.: kierowców 
samochodów odbierających odpady komunalne oraz pracowników zajmujących się odbieraniem odpadów 
komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Rozprza.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zakres czynności kontrolnych 
Zamawiającego opisano szczegółowo w § 12 Istotnych postanowień umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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I. Wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 PLN .
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu przelewem na konto w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej oddział w Rozprzy, nr 82 8973 
0003 0010 0000 0286 0004 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu IZP.271.1.11.2020 odbiór i 
zagospodarowanie odpadów”;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2018.110 t.j.).
4. Wadium w formie innej niż pieniężna należy złożyć w postaci pisemnej z zachowaniem postaci elektronicznej 
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego 
dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej, podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez wystawcę gwarancji/poręczenia. Dokument wadium w formie innej niż pieniężna musi 
zostać dołączony do oferty, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowany do jednego pliku 
archiwum (ZIP, RAR). Za oryginał wadium nie jest uznawana elektroniczna kopia (skan) dokumentu podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
II. Klauzula RODO :
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rozprza, z którym można się skontaktować 
pod adresem: Urząd Gminy w Rozprzy, 97-340 Rozprza, al. 900-lecia 3, tel. +48 446158068, faks +48 
446158006, e-mail: ug@rozprza.pl 
2) administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez 
e-mail: rodo@rozprza.pl  . Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak IZP.271.1.11.2020 pod nazwą „Odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rozprza” w trybie 
przetargu nieograniczonego. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w szczególności do:
a) dokonania oceny oferty pod względem braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
b) udzielenia zamówienia publicznego i realizacji umowy, w szczególności wykonywania czynności określonych 
w opisie przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.);
c) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych;
d) przechowywania danych dla celów kontrolnych;
4) 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843);
5) 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.
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów. Warunek zostanie przez Zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy 
Wykonawca wykaże, że:
a) posiada aktualny wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Rozprza;
b) posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie przez Zamawiającego uznany za spełniony 
w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi 
polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w granicach administracyjnych jednego 
miasta lub gminy, którego liczba mieszkańców była większa niż 10 000 mieszkańców na łączną kwotę 
nie mniejszą niż 900 000,00 PLN brutto każda. Na potwierdzenie tego warunku należy załączyć dowody 
określające czy 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 świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w załączonych do SIWZ 
Istotnych postanowieniach umowy. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie następować kwartalnie 
na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty w zakresie opisanym w § 14 Istotnych postanowień umowy. Warunki realizacji umowy zostały opisane 
w Istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia 
zobowiązany jest do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego na warunkach 
określonych w istotnych postanowieniach umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/11/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urząd Gminy w Rozprzy, al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza, POLSKA (sala konferencyjna)
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert sekretarz komisji przetargowej podaje kwotę, jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert w formie elektronicznej następuje przy użyciu 
aplikacji do odszyfrowania ofert. Podczas otwarcia ofert sekretarz komisji poda nazwę, siedzibę Wykonawcy, 
którego oferta jest otwierana, a także cenę oferty, termin wykonania zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Wrzesień/październik 2021

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23.
2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy 
Pzp: „Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
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 15.5.2015 – Prawo restrukturyzacyjne 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 28.2.2003 – 
Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
8) 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 ust. 1 pkt 15, 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”.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 
1, pkt 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
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wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu 
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 3. Ofertę stanowi formularz 
ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, bądź też w innej zgodnej formie, 
odpowiadającej warunkom SIWZ – wraz z ofertą należny przekazać JEDZ / JEDZ-e Wykonawcy składającego 
ofertę.
Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych, w związku z czym najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.
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 lub na stronie internetowej 
Zamawiającego. W formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, 
podpisuje ją podpisem kwalifikowanym i za pomocą klucza publicznego pobranego ze strony internetowej 
Zamawiającego lub miniPotalu szyfruje ofertę i wysyła ją do Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy dostępnych na platformie ePUAP (elektroniczna skrzynka podawcza – nazwa: Urząd Gminy w 
Rozprzy).
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, został opisany w regulaminie korzystania z miniPortalu.
Dokumenty, oświadczenia składane wraz z ofertą i ich forma:
1) formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
w przypadku jeżeli Wykonawca zamierza realizować zamówienie przy pomocy podwykonawcy(-ów), w 
załączniku nr 1 do SIWZ należy wskazać część zamówienia, którego wykonanie Wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcy(-com) oraz podać firmę(-y) podwykonawcy(-ów);
2) do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum 
(ZIP);
3) JEDZ/JEDZE Wykonawcy(-ów) składającego(-ych) ofertę, JEDZ/JEDZE w zakresie podmiotu(-ów), na 
zdolnościach lub sytuacji którego(-ych) Wykonawca polega (jeżeli dotyczy), przygotowany(-e) wg wzoru wg 
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załącznika nr 2 do SIWZ i instrukcji stanowiącej załącznik nr 2a do SIWZ, w postaci elektronicznej podpisany(-e) 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
4) zobowiązanie podmiotu(-ów) udostępniającego(-ych) swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy(-ów) 
składającego(-ych) ofertę (jeśli dotyczy). Projekt zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,
5) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez 
pełnomocnika;
6) oświadczenia i/lub dokumenty, na podstawie których Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia 
informacji zawartych w ofercie (wyjaśnienia), stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli Wykonawca 
zastrzega takie informacje);
7) oryginał poręczeń/gwarancji wniesienia wadium .
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, wg załącznika nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się 
o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https:// 
miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, poczty elektronicznej zamowienia@rozprza.pl 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, iż 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 w zakresie spełniania przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Rozprza;
2) aktualnego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.);
3) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
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powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg załącznika nr 4 do SIWZ.
2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 w zakresie braku podstaw 
do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda następujących 
dokumentów:
1) 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;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności wg załącznika nr 6 do SIWZ;
6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne wg załącznika nr 7 do SIWZ;
7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) wg załącznika nr 
8 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt 2:
1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – dokument wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) ppkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) 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 
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zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument wystawiony 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się 
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 
do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
tego dokumentu.
Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia zostały opisane w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę oraz dokument JEDZ sporządza się i przekazuje w sposób wskazany 
w rozdziale X SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/10/2020
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