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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego  
 
Nazwa Zamawiającego:     Gmina Popów 
Adres:       Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów 
Strona internetowa Zamawiającego:   https://bip.gminapopow.pl 
Tel./fax :       34 317 70 67  
NIP:  
Adres poczty elektronicznej:    ug@gminapopow.pl 
Skrzynka podawcza ePUAP:    /ugpopow/SkrytkaESP 
Godziny pracy Zamawiającego:  
poniedziałek, wtorek, czwartek - od godz. 7.30 do 15.30  
środa - od godz. 7.30 do 17.00  
piątek - od godz. 7.30 do 14.00  
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  
 
 
II. Adres strony prowadzonego postępowania, adres strony internetowej, na której  udostępniane będą 
zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia,  dane identyfikujące postępowanie  
 
1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i 
wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem: 
https://bip.gminapopow.pl 
2. Dane niniejszego postępowania:  
a) Nr referencyjny – nr id – nadany przez Zamawiającego – ZP.271.20.2022,  
b) Nr ogłoszenia TED :   2022/S 189-534163 
c) Adres internetowy postępowania na miniPortal:  https://miniportal.uzp.gov.pl 
d) Id postępowania (nr wygenerowany przez miniPortal) – db6b622d-6d9d-4c9e-a5e1-5990d4fc9453 
e) Adres internetowy prowadzonego postępowania: https://bip.gminapopow.pl 
 
 
III. Tryb udzielania zamówienia  
 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o jakim stanowi art. 132 PZP.  
2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia przekracza progi unijne o jakich mowa w art. 3 ustawy.  
3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, 
o których mowa w art. 94 PZP. 
 4. Zamawiający przewiduje zastosowanie w postępowaniu tzw. Procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 
PZP, tj. Najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia  
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych 
z terenu Gminy Popów  w tym w szczególności:  

1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich 
nieruchomościach (zarówno o zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej), na których zamieszkują 
mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Popów, nieruchomościach, na których znajdują się domki  
letniskowe oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK); 

2) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w: worki oraz pojemniki do zbierania odpadów komunalnych 
zmieszanych oraz worki i pojemniki do zbierania odpadów selektywnie zebranych (segregowanych); 

3) przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. 
2. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca zatrudniał we własnym przedsiębiorstwie 

lub korzystał z pracy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie podwykonawcy na podstawie umowy o pracę, 

https://bip.gminapopow.pl/
https://bip.gminapopow.pl/
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przy czym wymóg ten dotyczy następujących osób wykonujących czynności faktyczne w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia tj.: 
- kierowców pojazdów,  
- osób zajmujących się załadunkiem/rozładunkiem odpadów komunalnych. 
1.1. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności będzie realizowane w 

następujący sposób: 
1) na etapie oferowania – Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika nr 2  - 

Formularza ofertowego do SIWZ; 
2) na etapie po zawarciu umowy a przed przystąpieniem do realizacji robót – Wykonawca w terminie 

5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu 
dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności, tj. 
oświadczenia osób wykonujących ww. czynności, potwierdzające, że osoby te są zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę. Nieprzedstawienie we wskazanym terminie ww. oświadczeń, bądź 
przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nieobejmujących wszystkich wyspecyfikowanych 
czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia nw. kar umownych; 

3) na etapie realizacji umowy – Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 
dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i formy zatrudnienia osób 
zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ z oświadczeniami zatrudnionych 
osób o zatrudnieniu na umowę o pracę. W przypadku wątpliwości co do charakteru zatrudnienia 
osób wykonujących czynności wskazane powyżej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zgłoszenia tego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy. 

1.2. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego     
   określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. 

1.3. W przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji i/lub dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 
niniejszego rozdziału SIWZ Wykonawca zapłaci każdorazowo karę w wysokości 200 zł. W przypadku 
niezatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2000 zł za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o 
inny stosunek prawny niż stosunek pracy. 

1.4. Niewypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudnienia osób może być podstawą do wypowiedzenia 
przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia.  
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania 
przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podanie 
przez Wykonawcę firm Podwykonawców 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ.  
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
90500000-2 Usługi związane z odpadami, 
90512000-9 Usługi transportu odpadów,  
90511000-2 Usługi wywozu odpadów,  
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,  
90533000-2 Usługa gospodarki odpadami.  
 
4. Zamawiający nie dokonuje podziału przedmiotowego zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie 
dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.  
5. Powody niedokonania podziału: 
Ustawodawca w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza możliwość zorganizowania 
postępowania przetargowego łącznie na odbiór i zagospodarowanie odpadów. W ocenie Zamawiającego 
czynności te są wzajemnie od siebie zależne i realizowane łącznie mogą decydować o efekcie ekologicznym 
chociażby w postaci wymaganych prawem poziomów recyklingu. Zamawiający odstąpił od dzielenia zamówienia 
na części również ze względów ekonomicznych i logistycznych pamiętając, że koszty ponoszone przez gminę 
przekładają się na opłaty ponoszone przez właścicieli nieruchomości. Dobrze logistycznie zaplanowana realizacja 
zadania w zakresie odbierania odpadów przekłada się również na efekt ekologiczny w postaci mniejszej emisji 
zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. 
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V. Źródła finansowania  
Środki własne.  
 
VI. Termin wykonania zamówienia  
1. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  

UWAGA! Powyższy termin jest terminem rozpoczęcia świadczenia usług odbioru, transportu i 
zagospodarowania odpadów komunalnych, przed tą datą należy wyposażyć nieruchomości zamieszkałe 
na terenie gminy Popów w wymagane pojemniki i worki. 
2. Zamawiający przewidział w projekcie umowy możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku 
wystąpienia okoliczności nieprzewidzialnych w dniu udzielenia zamówienia, w szczególności przedłużenia się 
procedur związanych z przeprowadzeniem kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym 
w szczególności ewentualnych procedur odwoławczych, które uniemożliwiać będą zawarcie nowej umowy przed 
upływem okresu obowiązywania niniejszej umowy. 
 3. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w Projekcie umowy 
stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ. 
  
VII. Warunki udziału w postępowaniu  
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ 
 oraz  

2) 2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.  
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to  z 
odrębnych przepisów:  
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania uprawnień 
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej wynikającej  z odrębnych 
przepisów. 
 Zamawiający stawia warunek w tym zakresie. Wykonawca winien wykazać że:  
a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy  Popów 
odpadów komunalnych co najmniej w zakresie kodów objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z art. 
9c ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1297 ze zm.) 
 b) posiada aktualne zezwolenia właściwego organu na zbieranie i transport odpadów komunalnych lub 
wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 
odpadami (BDO) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 699 ze zm.) w zakresie przedmiotu objętego zamówieniem (m.in. na odbiór zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, na zbieranie i transport odpadów zgodnie z ustawą o odpadach - co 
najmniej w zakresie kodów objętych przedmiotem zamówienia). 
 c) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach  
i gospodarujących odpadami (BDO) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. 
Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) w zakresie przedmiotu objętego zamówieniem.  

 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

 Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
  

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
               Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie – Wykonawca wykonał lub wykonuje przynajmniej jedną usługę 
polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości 
zamieszkałych w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, od minimum 5 000 osób z terenu 
jednej gminy. Zamawiający zastrzega, iż przez jedną usługę rozumie jedną wykonaną usługę w ramach 
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jednej umowy/kontraktu/zlecenia. Do wykazu usług należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi te 
zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. 

Uwagi:  
1/ W przypadku oferty wspólnej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek 
zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go co najmniej jeden z wykonawców 
składających wspólnie ofertę. 
2/ Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego 
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie 
dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie 
i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu usług. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do 
wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu usług oraz przedstawienia 
stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez 
wykonawcę faktur 
3/ Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez 
Wykonawcę obejmuje szerszy zakres usług od wymaganych przez Zamawiającego.  
4/ W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach 
niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy 
waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia 
o zamówieniu w TED. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w TED, Narodowy Bank Polski nie 
publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany 
pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w TED, w którym zostanie on opublikowany.  

b) W zakresie zdolności technicznej za spełnienie warunku Zamawiający uzna dysponowanie przez 
Wykonawcę odpowiednimi narzędziami, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych w celu 
realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami tj.: 

 - dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonania przedmiotu zamówienia samochodami specjalistycznymi i 
innymi, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi 
przepisami szczególnymi, w tym: 

 co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z 
pojemników o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l;  

 co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania segregowanych odpadów 
komunalnych takich jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale 
oraz odpady ulegające biodegradacji; 

 co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania segregowanych odpadów 
komunalnych takich jak: szkło, popiół i żużel paleniskowy; 

 co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów ze zbiórek ulicznych typu 
samochód skrzyniowy; 

 co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania systemowych kontenerów  
do gromadzenia odpadów.  

Samochody przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Popów powinny posiadać 
europejską normę spalania paliw – min. EURO 5. 

 - posiada odpowiednią bazę magazynowo - transportową, usytuowaną i wyposażoną zgodnie  
z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). 

 
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie  

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów 
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia.  
VIII. Podstawy wykluczenia z postępowania 



Specyfikacja Warunków Zamówienia 
 

6 
 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi  

którakolwiek z okoliczności wskazanych:  

1) w art. 108 ust. 1 PZP;                                                                                                                                                                            

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 PZP, 

Art. 108 .1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa 

lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

b. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

 c. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 

r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z 

dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974), 

d. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, 

lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 

ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

e. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 

popełnienie tego przestępstwa,  

f. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust.  

2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),  

g. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo 

oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony  

w przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 

lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 

uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 

odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi 

wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej 

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z 

wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-228
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/sport-17631344/art-250-a
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/sport-17631344/art-46
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/refundacja-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-17712396/art-54
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chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Art. 109. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:  

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

zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca 

odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert 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;  

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:  

a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa 

w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony 

określony w przepisach prawa obcego, 

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 

wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 

wolności lub karę grzywny, 

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

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

decyzją karę pieniężną;  

3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 

lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b; 

4) w stosunku do którego 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) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

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

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

6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w 

inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;  

7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie 

wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia 

od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;  

8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria 

selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

podmiotowych środków dowodowych; 

9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub 

pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło 

mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 110 i 111 PZP. 
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3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 

ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 PZP, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 

ust. 2 PZP. 

 4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 PZP, są  

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

 

IX. Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 

podstaw wykluczenia. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na 

potwierdzenie:  

1) braku podstaw wykluczenia:  

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

 

Dokumenty składane wraz z ofertą:  

Ofertę oraz wstępne oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa się pod rygorem 

nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

1. Na ofertę Wykonawcy powinny składać się co najmniej następujące dokumenty (katalog nie jest zamknięty, 

stanowi listę pomocniczą przy sporządzaniu oferty): 

a) Formularz oferty (załącznik nr 2 do SWZ) wraz z formularzem cenowym odbioru i zagospodarowania 

odpadów,  

b)  Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej JEDZ:  

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert spełniania warunki udziału w 

postępowaniu oraz nie podlega wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SWZ).  

jeśli dotyczy: 

c)  potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, 

d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;  

e) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 4 do SWZ) 

f) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (Załącznik nr 5 do SWZ) 

g)  zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa  

h) dowód wniesienia wadium 

JEDZ:  

1) obejmuje formalne oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, że odpowiednia podstawa wykluczenia nie ma 

zastosowania lub, że odpowiednie kryterium kwalifikacji jest spełnione, a także zawiera istotne informacje 

wymagane przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujące 

wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe; 

2) Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej 

przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-

instrukcja-2021.01.20.pdf  
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3) W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył formularza JEDZ lub złożony formularz JEDZ jest niekompletny lub 

zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, w terminie przez 

siebie wskazanym; 

4) W przypadku, gdy formularz JEDZ jest podpisywany przez pełnomocnika, należy złożyć oryginał 

pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopię poświadczoną notarialnie/odpis z 

elektronicznym poświadczeniem zgodności opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza; 

5) Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie składane na formularzu JEDZ musi mieć formę 

dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w 

zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 112 ustawy; 

6) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD, lub innych 

dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu 

elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów, przy czym jako preferowane zaleca się stosowanie 

formatu .pdf, .doc, .docx.; 

7) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje 

ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym i składa wraz z ofertą;  

8) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w 

sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 128 ustawy. 

Ad. 1.c) potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego 

zasoby (jeśli dotyczy) 

2. Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego 

zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego 

Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego 

rejestru; 

3. Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których 

mowa w powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

  

4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego 

reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2, Zamawiający żąda od Wykonawcy lub 

podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu 

potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.  

5. Wymagana forma:  

Pełnomocnictwo (lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania) powinno zostać złożone w 

oryginale w formie elektronicznej, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy. W 

przypadku gdy pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się w postaci elektronicznej cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz (podpisanie kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza). 

Ad. 1.d) – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(jeśli dotyczy) 
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6. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do 

ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa (lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 

reprezentowania) z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. 

 7. Pełnomocnictwo (lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania) powinno być załączone 

do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie: 

  postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,  

 wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z 

określeniem adresu siedziby,  

 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.  

8. Wymagana forma:  

Pełnomocnictwo (lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania) powinno zostać złożone w 

oryginale w formie elektronicznej tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawców – 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Ad. 1.e) – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się (jeśli dotyczy) 

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek 

dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, mogą polegać na zdolnościach tych z 

wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji 

wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają 

poszczególni wykonawcy. 

 10. Wymagana forma: 

Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w 

dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. W przypadku gdy 

oświadczenie, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, 

przekazuje się w postaci elektronicznej cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również 

notariusz (podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza). 

Ad.1.f) – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy)  
 
11. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, które musi potwierdzać, że stosunek łączący 
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określać w szczególności: 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,  
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te 
zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w  
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  
 
12. Wymagana forma:  
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Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z formą reprezentacji 

określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie tego podmiotu. 

W przypadku gdy zobowiązanie, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się w postaci elektronicznej cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej.  

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również 

notariusz (podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza). 

Ad.1.g) – zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy) 

13. W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania zawierają informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje 

je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.  

14. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że 

nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 

albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach 

 15. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek 

określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie 

przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania 

poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy PZP;  

16. Wymagana forma:  

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 

rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Nie należy pliku zawierającego 

tajemnicę przedsiębiorstwa kompresować z innymi dokumentami, a następnie podpisywać tak skompresowany 

plik (Zamawiający, w przypadku potrzeby udostępnienia takiej oferty, nie będzie miał możliwości wyodrębnienia z 

całości skompensowanego pliku samego pliku zawierającego tajemnicę przedsiębiorstwa, którego nie może 

udostępnić – bez naruszenia integralności podpisu). 

Ad.1.h) – dowód wniesienia wadium (jeśli dotyczy)  

Szczegóły zawiera rozdz. XVII SWZ. 

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego  



Specyfikacja Warunków Zamówienia 
 

12 
 

17. Zamawiający, zgodnie z art. 126 ust. 1 PZP, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających:  

- Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia  

1) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w - 

 art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez  

       zamawiającego, o których mowa w:  

-  art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, 

-  art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne  

       tytułem środka zapobiegawczego,  

-     art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego     

      na celu zakłócenie konkurencji,  

-     art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,  

-     art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków     

      i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach     

      lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),  

-     art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę  

      ograniczenia wolności lub karę grzywny,  

-    art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy PZP,  

-    art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę     

     ograniczenia wolności lub karę grzywny,  

-    art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy PZP;  

(załącznik nr 6 do SWZ).  

 

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP; 

b)   art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka karnego, 

c)  art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy PZP,  

d)  art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy PZP, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę 

aresztu,  

e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za      

     które wymierzono karę aresztu 

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

  

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat zaświadczenie oraz 

dokument potwierdzający, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłat tych należności, 

 

4) zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Zdrowotnych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
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społeczne lub zdrowotne zaświadczenie albo innym dokument oraz dokument potwierdzający, że przed 

upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 

należności; 

 

5) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;  

 

6) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż  

3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba że 

dokument ten można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych (art. 127 ust. 1 ustawy 

PZP);  

7) Zamawiający żąda od Wykonawcy który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 

udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawienia podmiotowych 

środków dowodowych, o których mowa w pkt 17 ppkt od 1) do 4) i 6), dotyczących tych podmiotów, 

potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.  

8) Zamawiający żąda również od Wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których 

mowa w pkt 17 ppkt od 1) do 4) i 6) dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami  

udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP potwierdzających, że nie zachodzą 

wobec podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania. 

 

Jeżeli wykonawca (podmiot udostępniający zasoby, podwykonawca) ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 2)- składa informację z odpowiedniego  

rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 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, w zakresie, o którym mowa w pkt 2) - wystawioną nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed jego złożeniem. 

b)  zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3), zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że  

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w 

pkt 4), lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie  

   społeczne lub zdrowotne, 

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,     

   nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie   

   znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w  

   przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, 

 wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 
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Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 

których mowa powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w 

art. 108 ust. 1pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio 

w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 2 stosuje się.  

 

- na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:  

 

10) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub 

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

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;– na potwierdzenie spełniania warunków określonych 

w rozdziale VII pkt 2 ppkt. 4) lit. a) SWZ - załącznik nr 8 do SWZ; 

 

11) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu  

wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - na 

potwierdzenie spełniania warunków określonych w rozdziale VII pkt 2 ppkt. 4) lit. b) SWZ - załącznik nr 9 do 

SWZ. 

  

18. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia. 

 19. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie 

są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

20. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca 

wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków;  

21. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 

posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.  

22. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  

23. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w Rozdziale XII SWZ.  

24. Jeżeli Wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne lub zawierają 

błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w 
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wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, 

uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

25. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych podmiotowych środków 

dowodowych.  

26. Jeżeli złożone przez Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on 

zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym 

zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, 

o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.  

27. Podmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem 

formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

28. Podmiotowe środki dowodowe przekazuje się wg następujących zasad:  

a) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez upoważnione podmioty  

     inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot  udostępniający     

     zasoby 

  - przekazuje się ten dokument elektroniczny;  

b) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej przez upoważnione  

     podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,    

     podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu   

     opatrzone kwalifikowanym podpisem  elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego        

     odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje  

odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot  

udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego 

z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

może dokonać również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny 

będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią 

i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

c) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się je w 

postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

d)  w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby a sporządzono je jako 

dokument w postaci papierowej i opatrzono własnoręcznym podpisem - przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje  

odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot  

udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać 

również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej 

zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.  
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29. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie 

pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z 

opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 30. Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania: 

a) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także 

przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;  

b) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści 

na monitorze ekranowym; 

c) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;  

d) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych 

informacji.  

31. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu 

zastosowanie mają w szczególności przepisy: 

 a) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

(Dz. U. z 2020 r. Poz. 2415) 

 b) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2452). 

 

X. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach opisanych w art. 

118–123 ustawy PZP, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

2. Podmiot, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 2), art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy PZP.  

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z 

ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 5 do SWZ. 
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5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami 

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te 

zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w  

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem wykonawcy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

8. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

 9. Inne dokumenty składane przez podmiot udostępniający zasoby:  

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotu udostępniającego 

zasoby, przedstawia wraz z zobowiązaniem do udostępnienia zasobów wstępne oświadczenie w formie 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 

odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, składa również dotyczące podmiotu udostępniającego 

zasoby, podmiotowe środki dowodowe wymienione w Rozdz.IX w pkt 17 ppkt od 1) do 4) i 6). 

  

XI. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.  

2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje 

informacje, korespondencję, itp. 

3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:  

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,  

2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:  

 

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: wstępne oświadczenie (JEDZ), składa każdy z  

wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. Oświadczenia te potwierdzają brak  

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  
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b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym odbioru i  

zagospodarowania odpadów, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców  

w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.  

4. Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić  

zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierająca co najmniej: 

 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem 

realizację przedmiotu umowy,  

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia. 

5. Spółka cywilna traktowana będzie jako wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia  
publicznego.  
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 
wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen 
zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. 

 
XII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający  
będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych  
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektroniczne 

 
 

INFORMACJE OGÓLNE  

 
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz  
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków 
określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Poprzez środki 
komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz 
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.  
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 
korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP). 

4. Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne 
ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje Wykonawca 
zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca 
ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu 
miniPortal  
wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie 
przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na 
platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac 
lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja 
połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:  

- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,  
- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,  
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- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane  
zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, 

- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W  
przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie  
generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP),  
które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta  
informacja o dacie doręczenia.  

 
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 
od wersji 11.0, Mozilla Firefox od wersji 15, Google Chrome od wersji 20.  
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.  
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub  
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na 
ePUAP. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości do adresata ze względu na 
ochronę antywirusową i antyspamową, błędy w transmisji danych, w tym błędy spowodowane awariami 
systemów teleinformatycznych Wykonawcy, systemów zasilania lub też okolicznościami zależnymi od operatora 
zapewniającego transmisję danych.  

8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania w Rozdz. II SWZ. Dane postępowanie 
można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla 
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

 9. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Justyna Bednarska , tel.  
34 317 70 67 email zamowienia@gminapopow.pl. 

ZŁOŻENIE OFERTY 

  
10. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione). 

11. Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia i udostępnionego 
również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/GeneralInformation  

12. Sposób szyfrowania i złożenia oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 
(dostępna pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf Wykonawca 
zobowiązany jest do zapoznania się z treścią ww. Instrukcji przed złożeniem oferty. Składając ofertę Wykonawca 
akceptuje treść ww. Instrukcji. 

 13. Na ofertę Wykonawcy powinny składać się co najmniej następujące dokumenty (katalog nie jest zamknięty, 
stanowi listę pomocniczą przy sporządzaniu oferty): 

a) Formularz oferty (załącznik nr 2 do SWZ) wraz z formularzem cenowym odbioru i zagospodarowania 
odpadów,  
b) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej JEDZ: stanowiące 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert spełniania warunki udziału w postępowaniu oraz 
nie podlega wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SWZ). 

jeśli dotyczy:  

c) potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby,  
d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;  

mailto:zamowienia@gminapopow.pl
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e) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 4 do SWZ)  
f) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (Załącznik nr 5 do SWZ) 

g) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa                                                                                                                                   

h) dowód wniesienia wadium.  

Opis sposobu przygotowania oferty i załączników do niej określa Rozdział IX i XII SWZ;  
14. Zaszyfrowaną ofertę należy złożyć w terminie: 

do dnia 7 listopada 2022 roku do godz. 10.00. 

15. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 
propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez danego wykonawcę ofert.  

16. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów w postaci elektronicznej (oferty) 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (zamieszczonym pod adresem  
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Regulaminie ePUAP; 

17. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje 
warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z 
miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu;   

18. Za termin (datę i godzinę) przekazania dokumentów (oferty) przyjmuje się termin (datę i godzinę) ich 
przekazania na ePUAP; Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 
ustawy PZP.  

19. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za sporządzenie i złożenie oferty w niewłaściwy sposób. 

Wycofanie oferty:  

 
20. Wykonawca może do upływu terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. 
Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu, o której mowa w pkt 3.  

21. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty. 

SKŁADANIE DOKUMNETÓW INNYCH NIŻ OFERTA 

22. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w  
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 13), zawiadomień oraz  
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do 
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.  

23. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują 
się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania). 

24. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email  
zamowienia@gminapopow.pl  
25. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” 
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą 
poczty elektronicznej, na ww adres email. 

UREGULOWANIA WSPÓLNE 

26. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi  
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania  
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków  
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komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 
poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

27. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ 
dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski  

28. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do 
“Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.  

29. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 
wskazaniem na .pdf 

30. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip 
.7Z.  

31. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI znajdują się: .rar .gif .bmp 
.numbers .pages. - dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.  
32. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie 
każdego ze skompresowanych plików.  

33. Zamawiający zaleca w przypadku podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym:  

 Przekonwertowanie plików składających się na ofertę oraz innych plików składanych w postępowaniu, na 
rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PadES, ze względu na niskie  
ryzyko naruszenia integralności plików, 

  Pliki w innych formatach niż PDF zaleca opatrzyć podpisem w formacie XadES o typie zewnętrznym. 
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

34. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego 
formatu (np. wszyscy podpisują podpisem kwalifikowanym w formacie PadES). Podpisywanie różnymi formatami 
podpisów może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

35. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu. Może to 
skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.  
36. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia 
publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert.  

Tajemnica przedsiębiorstwa 

37. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone z ofertą, w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
„Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

XIII. Otwarcie ofert  
 
1. Komisja do przeprowadzenia postępowania rozpocznie procedurę otwarcia ofert: 

dnia 7 listopada 2022 roku od godz. 10:30. 

2. Otwarcie ofert następuje po przeprowadzeniu ich deszyfrowania bezpośrednio na miniPortalu.  
3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, 
która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert 
następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.  
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4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.  
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 
albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

Uwaga! Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w 
sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych 
narzędzi do przekazu wideo on-line. 

XIV. Termin związania ofertą 

  
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 16 stycznia 2022 r.  
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.  
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą  
wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 
60 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia  
o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, następuje 
wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. 

6. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium 

XV. Sposób obliczania ceny oferty 

1. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie załączonego do Formularza oferty – formularza cenowego odbioru i 
zagospodarowania odpadów (zwany dalej: „formularzem cenowym”. Formularz cenowy należy złożyć wraz z 
ofertą.  

2. W załączniku do Formularza ofertowego – Formularzu cenowym odbioru i zagospodarowania odpadów, należy 
wypełnić kolumnę C,D i F.  

3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferty które nie będą zawierać formularza cenowego oraz w których 
znajdować się będą istotne braki, niepolegające na oczywistych omyłkach rachunkowych i pisarskich, zostaną 
odrzucone zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.  

4. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik 
Nr 1 do SWZ, a wynikającą z załącznika - Formularz cenowy odbioru i zagospodarowania odpadów – ŁĄCZNA 
CENA OFERTOWA BRUTTO. Cena ofert musi być podana w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  

5. Cena wskazana w ofercie w ofercie (całkowita cena brutto) jest ceną szacunkową. Wykonawca otrzyma  
wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane usługi, wynagrodzenie wykonawcy i sposób jego obliczenia określa 
wzór umowy.  

6. Podstawą określenia ceny oferty i jednocześnie wynagrodzenia Wykonawcy są opis przedmiotu zamówienia 
oraz wzór umowy z załącznikami.  
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7. Cena ofertowa obejmuje zakres wszystkich prac, dostaw i usług niezbędnych do wykonania przedmiotu  
zamówienia i wynikających z dokumentacji przetargowej, z uwzględnieniem topografii terenu.  
8. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w kosztach wykonania usługi wpływów z tytułu uzyskanych 
zysków ze sprzedaży zebranych surowców wtórnych oraz wzięcie ich pod uwagę w kalkulacji kosztów usługi.  

9. Wykonawca ponosi całkowite koszty wykonania Umowy, w szczególności związane z transportem i  
zagospodarowaniem odpadów komunalnych, zabezpieczenia pojemników określonych w OPZ pojemników, 
kontenerów, worków do zbierania odpadów komunalnych, oraz wszystkie pozostałe koszty zamówienia, w tym 
koszty wydruków harmonogramów odbioru odpadów komunalnych oraz ich ewentualnych zmian, jak również 
koszty ich dostarczenia właścicielom nieruchomości. Ponadto w kosztach uwzględnia się również opłatę za 
umieszczenie odpadów komunalnych na składowisku, tzw. opłatę marszałkowską - dla masy odpadów 
komunalnych, których unieszkodliwienie przez składowanie będzie konieczne podczas zagospodarowania 
odpadów komunalnych odebranych przez Wykonawcę  

10. W przypadku odbioru i zagospodarowania 1 tony odpadów zbieranych selektywnie i niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów, Wykonawca podaje cenę jednostkową-ryczałtową za odbiór i zagospodarowanie 1 tony 
odpadów - konkretnej frakcji lub niesegregowanych (zmieszanych) /odpowiednio/ - zgodnie z formularzem 
cenowym załączonym do Formularza ofertowego.  

11. W przypadku odbioru odpadów z PSZOK, Wykonawca podaje cenę jednostkową-ryczałtową za odbiór, 
załadunek, transport i zagospodarowanie poszczególnego frakcji odpadów. W cenę wliczony będzie koszt 
dostawy wymaganej ilości i rodzaju pojemników/kontenerów. Usługa rozliczana będzie wg cen wskazanych w 
formularzu cenowym załączonym do formularza oferty.  

12. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.  

13. Cena wskazana w ofercie, musi być wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o planowany zakres usług (w 
szczególności: koszty związane z dojazdem do każdej miejscowości, zebrania worków z odpadami, opróżnieniem 
pojemników, wywozem i zagospodarowaniem zebranych odpadów zgodnie z zapisami SWZ oraz przepisami 
prawa, dostawą worków na odpady, wyposażenia PSZOK w pojemniki i kontenery itd.).  
14. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z 
dokumentacji przetargowej (tzn. SWZ, Opisem przedmiotu zamówienia itd.), jak również w niej nieujęte, a bez 
których nie można wykonać zamówienia.  

15. Cena oferty musi zawierać wszystkie elementy określone w SWZ i załącznikach do SWZ.  
16. Cena ofert musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przedmiotem zamówienia.  

17. Cena musi zawierać stosowny podatek VAT (podatek od towarów i usług VAT naliczany zgodnie  
z obowiązującymi przepisami),  

18. Wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania 
zamówienia.  

19. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 
931, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej 
ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 
1, wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego  
obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do  
powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty  
podatku;  
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4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała  
zastosowanie.  
20. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien 
odpowiednio zmodyfikować treść formularza. 

XVI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i 
odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:  

Cena brutto 100 %  
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 
1 punkt. 
Kryterium  – cena brutto - C  

Zamawiający dokona oceny cen ofertowych brutto wskazanych przez Wykonawców w formularzu ofertowym.  
Wykonawcy zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 100 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na 
podstawie poniższego wzoru: 

  
                                                                                 cena najniższa brutto*  
                                                               C =( ------------------------------------------) x 100 x 100%  
                                                                           cena oferty ocenianej brutto  

 
  * spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu  
2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z 
zasadami  arytmetyki.  
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej 
oferty, w tym zaoferowanej ceny.  
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.  
 
 
XVII. Wymagania dotyczące wadium  
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 15.000,00 zł. (słownie: 
piętnaście tysięcy i 00/100 złotych);  
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
     1) pieniądzu;  
     2) gwarancjach bankowych;  
     3) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
     4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  
     9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz.    
        299). 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Zawadach  

nr rachunku 94 8259 0004 2000 0000 0013 0007  

z dopiskiem „Wadium – nr postępowania ZP.271.20.2022 ” 

5.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w 
postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę 
określone w ustawie PZP.  
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2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;  
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;  
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z  
zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;  
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Popów,  
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający 
wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub 
gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści 
wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);  
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma 
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o 
którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.  
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP. 
  
XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy  
 
 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 
mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.  
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem 
umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w 
wysokości i formie określonej w Rozdziale XIX SWZ.  
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  
5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego.  
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:  
a) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w szczególności oryginał zabezpieczenia w 
formie gwarancji lub poręczenia  
b) oświadczenie wymagane w § 6 ust. 3 wzoru umowy potwierdzające zatrudnienie pracowników na podstawie 
umowy o pracę  
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.  
 
XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
 
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny brutto 
podanej w ofercie. 
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie 
przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu jej podpisania.  
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w 
kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy PZP tj.:  
a) pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego;  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
c) gwarancjach bankowych;  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
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4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy 
Pzp.  
5. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo  
wykonane świadczenia.  
6. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one 
być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:  
a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub  
poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku, SKOK, instytucji ubezpieczeniowej lub innego podmiotu  
udzielających odpowiednio gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;  
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, w szczególności nazwę 
postępowania i nr referencyjny nadane przez Zamawiającego;  
c) kwotę gwarancji lub poręczenia;  
d) termin ważności gwarancji lub poręczenia;  
e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do „Zapłacenia na rzecz Zamawiającego kwoty  
gwarancji lub poręczenia po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego  
oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wywiązał się ze swoich  
zobowiązań wynikających z umowy”;  
f) treść wystawionej gwarancji lub poręczenia nie może uzależniać jej realizacji od stwierdzenia bezsporności 
roszczenia przez Zamawiającego (lub braku z jego strony zastrzeżeń), czy tez potwierdzenia istnienia co do 
zasady, jak i wysokości dochodzonego przez Beneficjenta gwarancji lub poręczenia roszczenia w drodze 
orzeczenia sądu powszechnego lub arbitrażowego, opinii biegłego lub uznania przez Zobowiązanego.  
Realizacja gwarancji lub poręczenia nie może być uzależniona od oceny przez Wystawcę gwarancji lub  
poręczenia istnienia ewentualnego przyczynienia się Zamawiającego do powstania bądź zwiększenia  
rozmiarów szkody;  
7. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez 
zamawiającego przed podpisaniem umowy. Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca z odpowiednim 
wyprzedzeniem przesłała Zamawiającemu „draft” gwarancji, w celu zapoznania się Zamawiającego z jego treścią 
i możliwości wniesienia ewentualnych uwag.  
8. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie oryginału, przez 
wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania.  
9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy  
zamawiającego: 94 8259 0004 2000 0000 0013 0007 
tytułem przelewu: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Popów”.  
10. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy PZP.  
11. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 
- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane; - 30% 
wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji/rękojmi, liczony zgodnie z 
postanowieniami zawartej umowy. 
 
XX. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy  
 
1. Projekt Umowy stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.  
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 
uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.  
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 
 
XXI. Podwykonawstwo 
  
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia.  
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 
wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile 
są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 



Specyfikacja Warunków Zamówienia 
 

27 
 

 
XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  
Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony 
prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy PZP (art. 505 – 590). 
 
XXIII. Informacje dodatkowe  
1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
3.Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.  
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.  
5. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego 
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.  
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.  
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
8. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z 
art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.  
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z 
informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp.  
11. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp. 
 
 
 
KLAZUZULA ZATRUDNIENIA 
 
12. Wymagania, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, związane z realizacją zamówienia w zakresie 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 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 (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1320 ze zm.) obejmują wszelkie czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usług będących 
przedmiotem zamówienia, tj.: operatorów, kierowców, ładowaczy, osoby wykonujące czynności związane z 
organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach 
prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.  
13. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy zostały określone w Projekcie umowy.  
14. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 
ust. 2 pkt 2 PZP. 
 
XXIV. Ochrona danych osobowych 
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 danych) 

(Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Popów  

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-

mail: ug@gminapopow.pl 

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

przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, 

o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy. 2  

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy. 
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5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 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;  

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego.  

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  

8) posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy 

skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać 

Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników);  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

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

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

9) nie przysługuje Pani/Panu:  

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

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

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej 

skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

XXV. Spis załączników 

 

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – OPZ – z załącznikami:  

2. Formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym odbioru i zagospodarowania odpadów  

3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)  

4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby  

6. Oświadczenie o aktualności danych Składa najwyżej oceniony, na wezwanie zamawiającego  

7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej  

8.Wykaz usług  

9. Wykaz narzędzi, wyposażenia  

10. Projekt umowy  

11. Umowa powierzenia danych  
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Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy 

wykonawcze. 

 

 

 

 


