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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:474211-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Sędziszów Małopolski: Usługi gospodarki odpadami
2019/S 195-474211

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Sędziszów Małopolski
ul. Rynek 1
Sędziszów Małopolski
39-120
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Kubacka
Tel.:  +48 177453639
E-mail: m.kubacka@sedziszow-mlp.pl 
Faks:  +48 172216313
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.sedziszow-mlp.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/sedziszowmalopolski

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/sedziszowmalopolski
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/sedziszowmalopolski

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, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich
nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administr. gminy Sędziszów
Młp.
Numer referencyjny: PPiZP.271.20.2019

mailto:m.kubacka@sedziszow-mlp.pl
http://www.bip.sedziszow-mlp.pl
https://platformazakupowa.pl/sedziszowmalopolski
https://platformazakupowa.pl/sedziszowmalopolski
https://platformazakupowa.pl/sedziszowmalopolski
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II.1.2) Główny kod CPV
90533000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i
zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach
administracyjnych gminy Sędziszów Małopolski w okresie od 1.1.2020 r. do 30.6.2020 r.
2. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w tzw. nieruchomościach nie
zamieszkałych (szkoły, firmy, hotele, szpitale, itp.).
3. System odbierania odpadów komunalnych obejmuje frakcje określone w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku w Gminie Sędziszów Małopolski przyjętym uchwałą nr VII/91/19 Rady Miejskiej w Sędziszowie
Małopolskim z dnia 22.3.2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sędziszów
Małopolski.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000
90511000
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
teren gminy Sędziszów Małopolski

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i
zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach
administracyjnych gminy Sędziszów Małopolski w okresie od 1.1.2020 r. do 30.6.2020 r.
2. Zamawiający przewiduje, że przedmiotem zamówienia objęta zostanie szacunkowa ilość odpadów podana
poniżej, dotycząca:
1) odpadów niesegregowanych (zmieszanych) przewidzianych do odebrania, transportu i zagospodarowania w
ilości 1 500 Mg,
2) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych przewidzianych do odebrania, transportu i zagospodarowania
w ilości 340 Mg,
3) odpadów biodegradowalnych przewidzianych do odebrania, transportu i zagospodarowania - 25 Mg,
4) odpadów zbieranych podczas zbiórki obwoźnej z terenu każdego sołectwa i osiedla przewidziana do
odebrania, transportu i zagospodarowania:
— 2,5 Mg odpadów wielkogabarytowych,
— 0,75 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
— 1,5 Mg zużytych opon (od samochodów osobowych),
— 0,25 Mg farb, lakierów i rozpuszczalników.
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3. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w tzw. nieruchomościach nie
zamieszkałych (szkoły, firmy, hotele, szpitale, itp.).
4. System odbierania odpadów komunalnych obejmuje frakcje określone w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku w Gminie Sędziszów Małopolski przyjętym uchwałą nr VII/91/19 Rady Miejskiej w Sędziszowie
Małopolskim z dnia 22.3.2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sędziszów
Małopolski.
5. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości określa uchwała Nr VII/92/19 Rady Miejskiej w Sędziszowie
Małopolskim z dnia 22.3.2019 r. w sprawie ustalenia 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.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Załączniku nr 3 do SIWZ – „Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia”. Podpisany załącznik Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą.
6. Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje o przedmiocie
zamówienia co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na ofertę
przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie i bezpieczeństwo wszelkich czynności
na miejscu wykonywania usług.
7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych usług
związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości do 400 000
PLN.
Zamówienie udzielone zostanie w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z warunkami zamówienia
podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone w jednym lub kilku zamówieniach, w przypadku gdy wystąpi
taka potrzeba oraz gdy Zamawiający będzie posiadał środki finansowe na jego realizację.
Dokładny zakres i warunki zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług oraz związane z tym
terminy i wynagrodzenia zostaną określone odrębną umową.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: edukacja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 30/06/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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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:
Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający, w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy.
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12- 23
ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Dokumenty składane razem z ofertą:
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ;
2) Wypełnione oświadczenie złożone w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - Załącznik nr
2 do SIWZ;
3) Podpisany przez Wykonawcę szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do SIWZ;
4) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów – Załącznik nr 6 do SIWZ
(w postaci oryginalnego dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca);
5) Dokument gwarancji/poręczenia wadium (zgodnie z rozdziałem X SIWZ);
6) Ewentualne pełnomocnictwa.
Dokumenty składane po otwarciu:
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
dotyczącej prowadzonego postępowania na platformazakupowa.pl informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej – wzór Załącznik nr 4 do SIWZ.
Badanie oferty najkorzystniejszej.
Po dokonaniu oceny ofert z zastosowaniem kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej, o których mowa w
niniejszej SIWZ, Zamawiający przystąpi do badania oferty najkorzystniejszej.
Zamawiający zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń, których możliwość
żądania od Wykonawcy wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 roku w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
W celu zbadania oferty Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie
wykonawcę, w terminie nie krótszym niż 10 dni, do złożenia aktualnych na dzień złożenia n/w oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Na podstawie art. 22 ust 1b Zamawiający określa poniżej warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania
działalności, na podstawie:
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a) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13.9.1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 t.j.), prowadzonego przez Burmistrza Sędziszowa
Małopolskiego, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
b) wpisu do rejestru BDO dokonywanego na podstawie ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U.2019.701 t.j. z
dnia 16.4.2019)
c) zawartymi umowami z ostatecznymi instalacjami zagospodarowania odpadów na przyjmowanie:
— odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych),
— selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady – odpady kuchenne oraz popiół).
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia dokumentów
wskazanych w ppkt a, b i c.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN
(słownie: sto tysięcy złotych).
Zamawiający wymaga w odniesieniu do tego warunku Informacji z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Uwaga: jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego ww.
dokumentów (dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej), zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę
innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego
warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.
Jeżeli dokument będzie wystawiony w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na
PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w przedstawionym dokumencie wskazane zostaną przez
Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego
NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1. Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Forma dokumentu: oryginał lub
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
2. Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument „Informacja z
Krajowego Rejestru Karnego” składa dokument „Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny
dokument”, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
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zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem.
3. Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W zakresie zdolności technicznej i zawodowej, tj. potencjału technicznego wykonawcy Zamawiający uzna
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji
zamówienia:
a) bazą magazynowo–transportową usytuowaną na terenie gminy Sędziszów Małopolski lub w odległości nie
większej niż 60 km od granicy gminy.
b) pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania
poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie się odpadów, w tym co najmniej:
— 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów zmieszanych z kontenerów, które są w dyspozycji
Wykonawcy,
— 1 pojazdem dostosowanym do odbioru odpadów zmieszanych z pojemników o pojemności 110 l, 120 l i 240 l,
w tym worków o pojemności 60 l do 120 l,
— 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów zebranych selektywnie, z pojemników o pojemności 1
100 l oraz worków.
Wyposażenie bazy magazynowo-transportowej, wyposażenie pojazdów, utrzymanie odpowiedniego stanu
technicznego i sanitarnego pojazdów i urządzeń powinno spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku wymaga wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacją o
podstawie dysponowania tymi zasobami.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp Wykonawca składa następujące dokumenty (dotyczy
Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona):
1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) Oświadczenie 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;
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3) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp, Wykonawca ma złożyć następujące dokumenty
(dotyczy Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona):
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/11/2019
Czas lokalny: 11:15

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
Oferta musi zachować ważność do: 13/01/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/11/2019
Czas lokalny: 11:20
Miejsce:
Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1, pokój nr 10, POLSKA.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
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VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100
PLN)
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
5. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.
7. Oferty należy sporządzić w języku polskim, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej, na zasadach określonych w art. 91a – 91e ustawy.
9. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje
rozliczenia w walutach obcych.
12. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w przypadkach
określonych we wzorze umowy.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
14. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących aspektów
gospodarczych, środowiskowych, społecznych związanych z innowacyjnością lub zatrudnieniem, o których
mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016
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.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Gmina Sędziszów Małopolski, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski, POLSKA, powiat ropczycko-
sędziszowski; woj. podkarpackie;
tel. +48 172216001; faks +48 172216313; e-mail um@sedziszow-mlp.pl ;
Adres strony internetowej: www.bip.sedziszow-mlp.pl.
2) inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego – Gmina Sędziszów Małopolski jest pani – Teresa
Curzytek, kontakt: e-mail: iod@post.pl , tel. +48 600808605*.
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 pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują
mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy Sędziszów Małopolski.” oznaczenie sprawy:
PPiZP.271.20.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

mailto:um@sedziszow-mlp.pl
www.bip.sedziszow-mlp.pl
mailto:iod@post.pl
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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 29.1.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
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;
Więcej informacji o RODO w rozdziale XXI SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale
VI ustawy Pzp – odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone
w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
Podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy, albo w
terminie 15 dni – jeżeli korzystano z innych środków.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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