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ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJĄCY: 

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
ul. Kossutha 6;  40-844 KATOWICE  
nr telefonu/faksu  (+48-32) 254 60 31, (+48-32) 254 17 17 

1. Informacje wprowadzające 

1.1. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych zaprasza do składania ofert na: Wywóz 
odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w latach 2022 – 2023 z siedziby 
Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. 

1.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Na podstawie przepisu art. 2 
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. 
U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów 
ww. ustawy. 

1.3. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają 
warunki określone w niniejszych IWZ. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami 

2.1. W sprawach informacji o przedmiocie zamówienia, w tym o sposobie i zasadach 
wykonywania zamówienia: 

Anna Pilch tel. 32 254 60 31 wew. 241; fax: 32 254 17 17, e-mail: a.pilch@ietu.pl. 

2.2. W sprawach formalnych: 

Dorota Trybała tel. 32 254 60 31 wew. 239; fax: 32 254 17 17, e-mail: d.trybala@ietu.pl. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów komunalnych mieszanych i segregowanych 
w latach 2022 – 2023 z siedziby Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych  
w Katowicach. 

3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

3.2.1. Wywóz odpadów w latach 2021 – 2022 z siedziby Instytutu Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych w Katowicach przy ul Kossutha 6: 

 1 pojemnik KP-7 - zmieszane- 1 raz/2 tygodnie 

 1 pojemnik 1100 - plastik – 1 raz/2 tygodnie 

 1 pojemnik 360 - szkło- 1 raz/4 tygodnie 

 1 pojemnik 1100 - papier – 1 raz/2 tygodnie 

3.2.2. oraz przy ul. Sławka 5:  

 1 pojemnik 1100 – zmieszane – 1 raz/2 tygodnie 

 1 pojemnik 1100 - plastik – 1 raz/2 tygodnie 

 1 pojemnik 1100 - papier – 1 raz/2 tygodnie 

4. Termin realizacji zamówienia 

4.1. Termin wykonania zamówienia: 01.01.2022 r. – 31.12.2023 r. 

4.2. Warunki płatności: na podstawie faktur miesięcznych VAT płatnych w terminie do 14 dni od 
daty ich wystawienia. 
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5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków  

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

5.1.1. posiadają odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

5.1.2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

5.1.3. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia. 

5.2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy wobec których: 

5.2.1. otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, 
zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo 
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

5.3. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 
wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:  

5.3.1. wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do IWZ. 

6.  Miejsce i termin składania ofert 

6.1.  Oferty, o treści zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
przetargi@ietu.pl w  terminie do 30.12.2021 godz. 10.00. 

6.2. Wraz z ofertą wykonawca złoży wszystkie wymagane dokumenty. 

6.3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę jej 
wysłania. 

6.4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6.5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

7. Badanie ofert 

7.1. W celu wyboru wykonawcy zamówienia, wszystkie oferty zostaną dokładnie przebadane pod 
względem oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwalifikacji i wiarygodności 
wykonawców oraz poziomu cen ofertowych. Badanie ofert jest poufne.  

7.2.  Zamawiający może zwracać się do wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści 
złożonej oferty. Wykonawcy są zobowiązani do udzielenia żądanych wyjaśnień w terminie 
wskazanym przez zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty. 

8. Kryteria i sposób oceny ofert 

8.1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów:  

Lp. Opis kryterium Waga kryterium [%] 

1.  Cena  100 

8.2. Ocena kryterium Cena będzie dokonana według wzoru:  

Wi = 
Cmin 

x 100  
Ci 

Wi – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena;  

i – Numer ocenianej oferty; 



Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP/30/ZO/FA/2021 

 

Strona | 3  

Cmin – Najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert; 

Ci – Cena brutto ocenianej oferty. 

8.3. Punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą 
dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w 
ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen lub upustów. 

8.4. Zamawiający udzieli zamówienia temu niewykluczonemu z postępowania wykonawcy, którego 
oferta w toku badania i oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, tj. oferta, która w sumie uzyska największa liczbę punktów. 

9. Ochrona danych osobowych 

1.1. 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”, Zamawiający informuje, że:  

1.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice; tel.; 32 
254 60 31, faks 32 254 17 17, ietu@ietu.pl; 

1.1.2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się 
kontaktować pod adresem e-mail: iodo@ietu.pl; 

1.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z przedmiotowym postępowaniem (ZP/30/ZO/FA/2021) prowadzonym 
w trybie zapytania ofertowego; 

1.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp  

1.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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; 

1.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

1.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

1.1.8. posiada Pani/Pan: 

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

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

1.1.8.3. 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;   

1.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

1.1.9. nie przysługuje Pani/Panu: 
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1.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

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

1.1.9.3. 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.  

1.2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu. 

1.3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której 
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu 

10. Postanowienia końcowe 

10.1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem w rozumieniu ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

10.2. Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres  30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

10.3. Oferta może podlegać dalszym negocjacjom. 

10.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie, 
bez podawania przyczyn. 

10.5. Integralną część zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki: 
10.5.1. Załącznik Nr 1.  - Wzór oferty wykonawcy; 
10.5.2. Załącznik Nr 2.  - Wzór oświadczenia Wykonawcy. 

 

 

p.o. Dyrektora IEU 

mgr Ewa Małota 

Katowice, dnia 27.12.2021 r.    ....................................................................... 

(czytelny podpis Zamawiającego) 


