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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

Gmina Rozdrażew zwana dalej „Zamawiającym” 
ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew 
NIP: 621 169 34 34 , REGON: 250855185 , 
Adres strony internetowej BIP: http://bip.rozdrazew/ 

Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek w godz. 7.00 - 15.00 z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy. 

Numer telefonu: (62) 722-13-05, numer faksu: (62) 722-13-70, 
Adres poczty elektronicznej: przetargi@rozdrazew.pl  
Skrzynka podawcza ePUAP: /Gmina -Rozdrażew/v8p6feh73i 

Uwaga! Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały przez Zamawiającego umieszczone                                  
w rozdziale  XII SWZ. 

II. Tryb udzielania zamówienia 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o jakim stanowi art. 275 
pkt 1 PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  

2. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji.  
3. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne doku-

menty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem:  
         http://bip.rozdrazew/ zakładka->zamówienia publiczne->2022 
4. Dane niniejszego postępowania: 

a) Nr referencyjny  nadany przez Zamawiającego – GK.271.4.2022.M.W. 
b) Nr BZP (ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych) - 2022/BZP 00399857/01 
c) Id postępowania (nr wygenerowany przez miniPortal) fe36faf8-7fb8-49f6-8bfb-b858b00a3929 

5. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 
ustawy PZP.   

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonaw-

ców, o których mowa w art. 94 PZP  
       10.       Zgodnie z art. 100 P.z.p. oraz art. 5 ust. 2  ustawy z dnia 19 lipca 2019r.  o zapewnieniu dostępności osobom     

         ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1062) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby wszelkie    
         jego działania związane z realizacją zamówienia odbywały się z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób  
         ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to w szczególności realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z  
         wytycznymi w zakresie niedyskryminacji osób ze szczególnymi potrzebami i realizacji zamówienia  z  
         uwzględnieniem wymagań  o dostępności. 
11.Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie                     
     stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ – projekt umowy. 
12.Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa 
     w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP  
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III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa zagospodarowania odpadów komunalnych polegająca 

na: 
1) przyjmowaniu odpadów komunalnych wyszczególnionych rodzajowo we wskazanym i zapewnionym 

przez Wykonawcę miejscu przyjmowania odpadów komunalnych od operatora odbioru odpadów 
komunalnych, w sposób zgodny z prawem oraz wymaganiami wynikającymi z dokumentów zamówienia, 

2) przetworzeniu przyjętych odpadów komunalnych w procesach odzysku (R) i/lub unieszkodliwiania (D), 
we wskazanym i zapewnionym przez Wykonawcę miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych, w 
sposób zgodny z prawem oraz wymaganiami wynikającymi z dokumentów zamówienia, 

3) realizacji obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych,  
4) realizacji obowiązków gwarantujących Zamawiającemu możliwości realizacji uprawnień kontrolno-

weryfikacyjnych, 
5) realizacji usług i obowiązków związanych z wyrażonymi powyżej w pkt 1 – 4) usługami 
        - zwane dalej łącznie „usługą zagospodarowania odpadów komunalnych”. 

      Przedmiot zamówienia został opisany w: 
1) Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, 
2) Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ 
3) Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ 

 
2. Kody CPV 
      90.50.00.00-2-usługi związane z odpadami. 
    Kody uzupełniające: 
    90.51.00.00-5-usuwanie i obróbka odpadów 
    90.51.40.00-3-usługi recyklingu odpadów 
    90.53.30.00-2-usługi gospodarki odpadami 
 
3.  Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania   
     ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 
     Powody niedokonania podziału:    
    Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części na poszczególne frakcje odpadów, ponieważ taki     
     podział wymagałby koordynacji znacznej ilości wykonawców, co mogłoby generować po stronie  
    Zamawiającego znaczne i nieuzasadnione dalsze koszty.  
4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 
 

 

IV. Zamówienia udzielane na podstawie art 214 ust.1 pkt 7 ustawy PZP 

Zamawiający  przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 polegających na powtó-
rzeniu podobnych usług do przedmiotu zamówienia podstawowego, w szczególności: 

1) usługi zagospodarowania odpadów komunalnych w okresie innym niż realizacja zamówienia 
podstawowego, 

2) usługi zagospodarowania innych frakcji odpadów niż przewidziane zamówieniem podstawowym, 
         Zamówienie, o którym mowa w ust. 1, może zostać udzielone: 

- na analogicznych warunkach jak ustanowione dla zamówienia podstawowego, z zastrzeżeniem różnic wy-
nikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia podobnego, w tym w zakresie warunków finansowych 
realizacji zamówienia podobnego. Zamówienie podobne zostanie udzielone po przeprowadzeniu nego-
cjacji, których przedmiotem może być m.in. wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, tytułem świadczenia 
usług, 
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-  jednokrotnie lub kilkukrotnie, 
- do maksymalnej wartości 50 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, pierwotnie wskazanego 
     w § 7 ust. 1 projektu umowy. 

Udzielenie zamówienia o którym mowa będzie możliwe pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał 
niezbędne środki finansowe, a dotychczasowy Wykonawca realizował zamówienie podstawowe z należytą 
starannością. 

 

V. Podwykonawstwo 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia z wyłączeniem realizacji kluczo-
wych zadań dotyczących usługi zagospodarowania odpadów, którymi są usługi przetwarzania niesegrego-
wanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Usługi te muszą być realizowane przez wykonawcę / wyko-
nawców  który / którzy są operatorami instalacji komunalnej przeznaczonej do realizacji zamówienia oraz 
wpisanej / wpisanymi na listę prowadzoną przez właściwego miejscowo marszałka województwa (obowią-
zek wpisu na listę nie znajduje zastosowania do instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych zgodnie z przepisami u.o. oraz ustawy z dnia z dnia 23 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm. lub instalacji znajdujących się poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej). 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znane. 

3. Zamawiający zażąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych                 
w usługi. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o któ-
rych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamó-
wienia. 

4. Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich podwykonawców, którzy podle-
gają wykluczeniu na podstawie ustanowionych w Postępowaniu przesłanek wykluczenia. W celu weryfikacji 
okoliczności o której mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca przedstawi oświadczenie o którym mowa              
w art. 125 ust. 1 P.z.p.  

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że podwykonawca 
posiada stosowne uprawnienia do wykonywania powierzonego mu zamówienia, jeżeli do wykonania zamó-
wienia niezbędne jest posiadanie stosownych uprawnień (w tym odpowiednich zezwoleń lub wpisu do od-
powiedniego rejestru). 

6. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy w jakim-
kolwiek zakresie z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

7. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sy-
tuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicz-
nych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charak-
teru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

8. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie             
w przypadku kiedy: 
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, 

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia; 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawo-
dowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
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spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu pod-
stawy wykluczenia znajdujące zastosowanie w niniejszym Postępowaniu.  

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty                   
te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada so-
lidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez                  
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zaso-
bów nie ponosi winy. 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 
mowa w ust. 7 niniejszego rozdziału, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 niniej-
szego rozdziału. 

9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okre-
ślonych w art. 118 ust. 1 ustawy P.z.p. będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiają-
cym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi pod-
miotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich, Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą dokumen-
tów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia pu-
blicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału             
w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasa-
dach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy P.z.p. przedstawienia w odniesieniu do nich dokumentów wy-
mienionych w Rozdziale X niniejszej SWZ. 
 

VI. Termin wykonania zamówienia 

1. Termin realizacji zamówienia od  01.01.2023  do 31.12.2023 
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w projekcie umowy stano-

wiącej załącznik nr 2 do SWZ. 

VII. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.  

2. Ustanowione w postępowaniu warunki udziału dotyczą:  
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej; 
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj.: 
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a) wpisu do Bazy Danych o Odpadach w zakresie wymaganych dla realizacji usług będących 
przedmiotem zamówienia, 

b) zezwolenie na zbieranie wszystkich frakcji odpadów komunalnych będących przedmiotem 
zamówienia (wg. kodów wskazanych w OPZ) wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) lub zezwolenie                                         
na przetwarzanie wszystkich frakcji odpadów komunalnych będących przedmiotem 
zamówienia (wg. kodów wskazanych w OPZ)  lub pozwolenie zintegrowane/pozwolenie 
wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst 
jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) uwzględniające warunki zezwolenia na zbieranie 
wszystkich frakcji odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia (wg. kodów 
wskazanych w OPZ) 
 
- w instalacji stanowiącej miejsce przetwarzania przyjętych odpadów  komunalnych 
 albo, w przypadku instalacji położonych poza Rzeczpospolitą Polską: 

 uprawnienia dla podmiotu prowadzącego instalację do przetwarzania odpadów 
zapewniające możliwość przetwarzania odpadu, zgodnie z przepisami kraju, w którym 
instalacja jest prowadzona, oraz  

 pisemną umowę pomiędzy podmiotem, który organizuje przemieszczanie (wysyłający)   
a odbiorcą odpadów, o której mowa w załączniku nr VII do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów 

c) zezwolenie na zbieranie wszystkich frakcji odpadów komunalnych będących przedmiotem 
zamówienia (wg. kodów wskazanych w OPZ) wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) lub zezwolenie na 
przetwarzanie wszystkich frakcji odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia 
(wg. kodów wskazanych w OPZ) lub pozwolenie zintegrowane/pozwolenie wydane na 
podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 
2021 r., poz. 1973 ze zm.) wszystkich frakcji odpadów komunalnych będących przedmiotem 
zamówienia (wg. kodów wskazanych w OPZ) 
 
- w instalacji1  / stacji przeładunkowej2 stanowiącej miejsce przyjmowania odpadów komunal-
nych. 
 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
 
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wyko-
nawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 325.000,00 
zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 3 mie-
siące przed  złożeniem podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie tego wa-
runku.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może zostać 
spełniony przez co najmniej jednego Wykonawcę w całości w zakresie wymienionym w pkt 1) oraz  co 
najmniej jednego Wykonawcę w całości w zakresie wymienionym w pkt 2) 
 
3) zdolności technicznej lub zawodowej:  
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wyko-
nawca wykaże, że:  

 
1 Wyłącznie jeżeli wykonawca zadeklarował przyjmowanie odpadów w instalacji.  

2 Wyłącznie jeżeli wykonawca zadeklarował przyjmowanie odpadów na stacji przeładunkowej. 
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3.1. posiada minimalne doświadczenie: 
wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje,  w okresie 
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługę 
realizowaną na rzecz jednego podmiotu polegającą na zagospodarowaniu odpadów komunalnych o 
łącznej masie co najmniej 700 Mg w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy (całość okresu realizacji 
usług musi mieścić się w ww. okresie 3 lat) w wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł PLN (brutto) 
(słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) 
Jako usługę, o której mowa powyżej, Zamawiający definiuje całość działań dotyczących zagospodaro-
wania odpadów komunalnych wykonaną przez Wykonawcę, w tym realizowanych na podstawie kilku 
umów w sposób ciągły na rzecz jednego Zamawiającego. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać 
spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę. 

3.2. dysponuje co najmniej następującym zasobem technicznym (sprzętowym): 
a) instalacją / instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych spełniającą kumulatywnie 

następujące wymagania: 

 umożliwiającą przetwarzanie wszystkich kategorii (kodów) odpadów wskazanych w OPZ, 
 umożliwiającą w sposób zgodny z prawem oraz posiadanymi mocami przerobowymi 

zagospodarowanie rocznie nie mniej niż 600 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych. 

 wpisaną jako instalacja komunalna na listę prowadzoną przez właściwego miejscowo marszałka 
województwa (obowiązek wpisu na listę nie znajduje zastosowania do instalacji przeznaczonej 
do termicznego przekształcania odpadów komunalnych zgodnie z przepisami u.o. oraz ustawy 
z dnia z dnia 23 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz. U. z 2022 
r. poz. 1297 lub instalacji znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej). 

 posiadającą wdrożone systemy zarządzania spełniające: 
 normę środowiskową ISO 140001:2015 albo normę równoważną, 
 normę jakościową ISO 9001:2015 albo normę równoważną. 

b) co najmniej jednym pojazdem spełniającymi normę EURO 6 lub pojazdami elektrycznymi                        
/ napędzanymi gazem ziemnym w rozumieniu art. 2 pkt 12) lub 14) ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2021 poz. 110) przystosowanym do 
przewożenia odpadów komunalnych pomiędzy stacją przeładunkową a instalacją – jeżeli 
Wykonawca zamierza realizować zamówienie z wykorzystaniem stacji przeładunkowej. 

 
 

VIII. Podstawy wykluczenia z postępowania 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi któ-
rakolwiek z okoliczności wskazanych: 
1) w art. 108 ust. 1 i  2  PZP; 
2) w art. 109 ust. 1 pkt. 1, , 5, 7, 10 PZP, tj.: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwida-
tor lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znaj-
duje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepi-
sach miejsca wszczęcia tej procedury; 

b) 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; 
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c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienale-
życie 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; 

3)  art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

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

art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 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 wy-
starczające 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 

Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
 
1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: 

1) dokument potwierdzający umocowanie do złożenia oferty, jeżeli umocowanie to nie wynika z odpo-
wiednich rejestrów / ewidencji, 

2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego (dotyczy wyłącznie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 

3) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 P.z.p. (dotyczy wyłącznie wykonawców wspólnie ubie-
gających się o udzielenie zamówienia, w przypadku o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 P.z.p.) – wzór 
oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – załącznik nr 4 do SWZ, 

4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 4 P.z.p., spełniające 
wymogi, o których mowa w art. 118 ust. 4 P.z.p. (dotyczy wyłącznie Wykonawcy, który polega na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby) – Wymagany zakres zobowiązania 
określa art. 118 ust. 4 ustawy Pzp. 

5) printscreen potwierdzający odległości ustalone za pomocą Google Maps w zakresie: 
b) odległość pomiędzy siedzibą Zamawiającego a stacją przeładunkową / stacjami przeładunkowymi 

(jeżeli dotyczy) wskazanych w ofercie i które stanowią miejsce przyjęcia odpadów komunalnych, 
c) odległość pomiędzy siedzibą Zamawiającego a instalacją / instalacjami wskazanych w ofercie.

  

2. Zamawiający działając na podstawie art. 139 ust. 2 P.z.p. przewiduje żądanie oświadczenia o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 P.z.p. wyłącznie od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Dodatkowo 
Zamawiający w Części IV oświadczenia żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich 
kryteriów kwalifikacji  

3. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych: 
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych:  
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a) w art. 108 ust. 1 pkt 1 P.z.p. - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem –              
w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną; 

b) w art. 108 ust. 1 pkt 2 P.z.p. - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,                    
w stosunku do urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta; 

c) w art. 108 ust. 1 pkt 4 P.z.p.- wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, wobec 
wykonawcy którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne., 

d) w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a P.z.p.- wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, 
wobec wykonawcy będącego osobą fizyczną, który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony 
środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy, 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, 

e) w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b P.z.p. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, 
wobec wykonawcy będącego osobą fizyczną, który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony 
środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy, prawomocnie ukaranego za wykroczenie 
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

f) w art. 109 ust. 1 pkt 3 P.z.p – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem wobec 
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 art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a), 

2) 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 P.z.p., sporządzonych nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 
 
UWAGA: Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych (odpisu lub infor-
macji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodar-
czej), jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 

 
3) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p., 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 2021 r. poz. 275 t.j.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 
częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego 
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ; 

4) Wykazu 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 - 
załącznik nr 8 do SWZ 
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Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie              
z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio 
uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpo-
średnio uczestniczył lub uczestniczy. 

5) Wykazu pojazdów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz                                     
z informację o podstawie do dysponowania tym pojazdem – załącznik nr 9 do SWZ. 

6) Wykazu instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w celu wykonania zamówienia publicznego 
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 7 do SWZ. 

7) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym 
niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 
 
Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego 
podmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które 
w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału                        
w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
 

8) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz                          
z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 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; 

9) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych 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 ustawy, wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający 
żąda złożenia dokumentów potwierdzających, 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, 

10) zezwolenie na zbieranie wszystkich frakcji odpadów komunalnych będących przedmiotem umowy (wg. 
kodów wskazanych w OPZ) wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst 
jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 669 ze zm.) lub zezwolenie na przetwarzanie wszystkich frakcji odpadów 
komunalnych będących przedmiotem umowy (wg. kodów wskazanych w OPZ)  lub pozwolenie 
zintegrowane/pozwolenie wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) uwzględniające warunki zezwolenia na 
zbieranie wszystkich frakcji odpadów komunalnych będących przedmiotem umowy (wg. kodów 
wskazanych w OPZ) - w instalacji stanowiącej miejsce przetwarzania przyjętych odpadów komunalnych) 

11) zezwolenie na zbieranie wszystkich frakcji odpadów komunalnych będących przedmiotem umowy (wg. 
kodów wskazanych w OPZ) wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst 
jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 669 ze zm.) lub zezwolenie na przetwarzanie wszystkich frakcji odpadów 
komunalnych będących przedmiotem umowy (wg. kodów wskazanych w OPZ) lub pozwolenie 
zintegrowane/pozwolenie wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) wszystkich frakcji odpadów komunalnych 
będących przedmiotem umowy (wg. kodów wskazanych w OPZ) - w instalacji / stacji przeładunkowej  
stanowiącej miejsce przyjmowania odpadów komunalnych, 
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12) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, 

13) oświadczenia w zakresie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 10 do SWZ, 

4. W zakresie nieuregulowanym w SWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych doku-
mentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). 

5. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów przedmiotowych (certyfikatów) potwierdzają-
cych, że w każdej instalacji w której będzie następować przetwarzanie przyjmowanych od Zamawiającego 
odpadów komunalnych (wskazanych w ofercie) wdrożone są systemy zarządzania spełniające: 
1) normę środowiskową ISO 140001:2015 albo normę równoważną, 
2) normę jakościową ISO 9001:2015 albo normę równoważną. 

 

X. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

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

cjale 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. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7        
     ustawy PZP 
3.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wyko-

nawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świad-
czenie 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 zaso-
bów 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 3 do SWZ. 

5.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności tech-
niczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowa-
niu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały  przewidziane 
względem wykonawcy. 

6.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania 
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy  wyklu-
czenia, 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. 

7.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. 
8.Inne dokumenty składane przez podmiot udostępniający zasoby: 
   Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przed-

stawia wraz z zobowiązaniem do udostępnienia zasobów wstępne oświadczenie, o którym mowa  
w Rozdziale IX Pkt A, ppkt 1) lit. a) – wstępne 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 Rozdziale IX pkt B, ppkt 1) i 2).  
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XI. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zamawiający działając w trybie art. 60 pkt 
1) P.z.p. zastrzega obowiązek osobistego wykonania usługi przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych przez tego wykonawcę / tych wykonawców, który / którzy są operatorami instalacji 
komunalnej przeznaczonej do realizacji zamówienia oraz wpisanej / wpisanymi na listę prowadzoną przez 
właściwego miejscowo marszałka województwa (obowiązek wpisu na listę nie znajduje zastosowania do 
instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów komunalnych zgodnie z przepisami u.o. 
oraz ustawy z dnia z dnia 23 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz. U. z 2022 
r. poz. 1297 ze zm. lub instalacji znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej). 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia pu-
blicznego. 

3. Dokument pełnomocnictwa powinien: 

1) określać postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy, 

2) wymieniać Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (mocodawców), 

3) określać osobę pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 

4. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o zamówienie publiczne. 

5. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. W przypadku gdy oryginalne pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w po-
staci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego doku-
mentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego od-
wzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania           
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokonuje mocodawca. 

6. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik,                
na adres wskazany do korespondencji. 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może pod-
legać wykluczeniu na podstawie znajdujących zastosowanie w Postępowaniu przesłanek wykluczenia. 

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowo-
dowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, Dz.U. z 
2020 r. poz. 2415, składa każdy z Wykonawców - Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie w sprawie przyna-
leżności do tej samej grupy kapitałowej. 

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, w sytuacjach o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 
P.z.p. do oferty załączają oświadczenie o którym mowa w tym przepisie. 

10. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia zostanie wy-
brana, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie niniej-
szego zamówienia, umowę regulującą swoją współpracę. 
 
 

XII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz  
        przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

 

INFORMACJE OGÓLNE 
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1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 
się przy użyciu: 
- miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 
- ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, za wyjątkiem dokumentów wskazanych  
w Rozdziale IX  może również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej przetargi@rozdrazew.pl   

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posia-
dać 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, elektronicz-
nych 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. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złoże-
nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.  

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elek-
tronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania 
na ePUAP.  

6. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający Wykonawca posługują 
się nr postępowania:  GK.271.4. 2022.M.W. 

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 ope-
ratora zapewniającego transmisję danych. 

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

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozpo-
rządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywa-
nia informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 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 pod-
miotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawia-
jący od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

10. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
Pani Magdalena  Walczak w zakresie przedmiotu zamówienia 
Pan Arkadiusz Koprowski w zakresie dokumentacji przetargowej 
 tel.(62) 722-13-05 wew.40; 51, email: przetargi@rozdrazew.pl   
 

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez  
           Zamawiającego w SWZ 

 

1. Oferta, załączone do niej dokumenty wniosek składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicz-
nym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolno-
ściach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia pu-
blicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał 
należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność  
z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

3. Oferta powinna być: 
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,  
b) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem              

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 
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c) zaszyfrowana i złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem  
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę 
jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania 

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą 
spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 
1 lipca 2016 roku”. 

5. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż  
w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 
oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębior-
stwa – więcej Rozdział XIV ust. 12-14. 

6. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 
propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 

7. 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 dopusz-
czony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

8. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności pod-
miotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifiko-
wanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu,  
z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim 
o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo 
przez podwykonawcę. 

9. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złoże-
nia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB. 

10. 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 syste-
mów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

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

12. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: 
a) .zip  
b) .7Z 

13. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI znajdują się:  
.rar .gif .bmp .numbers .pages. - dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone niesku-
tecznie. 

14. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wy-
nosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej 
do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 

15. 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. 
16. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego sa-

mego rodzaju (np wszyscy podpisują podpisem kwalifikowanym). Podpisywanie różnymi rodzajami podpi-
sów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów  
w weryfikacji plików.  
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17. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia 
publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert.  

18. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każ-
dego ze skompresowanych plików.  

19. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu. Może to skut-
kować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 
 
 

XIV. Miejsce i termin składania ofert 
 

1. Zaszyfrowaną ofertę należy złożyć w terminie: 
 

do dnia 31 października 2022 roku do godz. 10:00 
 

 
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty określone w Rozdziale IX pkt A. 
3. Szyfrowanie oferty należy przeprowadzić bezpośrednio na stronie postępowania na miniPortalu.  
4. Sposób szyfrowania i złożenia oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu (do-

stępna  pod adresem:  
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 

5. Wykonawca składa 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 

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

7. 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;  

8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB;  

9. Za termin (datę i godzinę) przekazania dokumentów (oferty) przyjmuje się termin (datę i godzinę) ich prze-
kazania na ePUAP;  

10.  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem, w tym złożeniem oferty, Zamawia-
jący i Wykonawcy posługują się numerem nr postępowania   GK.271.4.2022.M.W. 

11. Opis sposobu przygotowania oferty z załącznikami określa Rozdział XIII SWZ;  
12. 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 tajem-
nicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone z ofertą, w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznacze-
niem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 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. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wy-
konawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bez-
skuteczne 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; 

13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu  
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

14. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy PZP Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 
ust. 5 ustawy PZP. 

15. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za sporządzenie i złożenie oferty w niewłaściwy sposób. 
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16. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. 
 

Wycofanie oferty: 
17. 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 mini-
Portalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu,  
o której mowa w pkt 4.  

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

XV. Otwarcie ofert 

1. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu  31 października  2022 roku o 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. 

4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postę-
powania. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postę-
powania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępo-
wania 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. 
 

XVI. Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia  29 listopada 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 dłuż-
szy niż 30 dni.   

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

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

XVII. Sposób obliczania ceny oferty 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty: 

1) cen jednostkowych za zagospodarowanie wyróżnionych w formularzu frakcji odpadów, 

2) cen sumarycznych za zagospodarowanie wskazanego w formularzu ofertowym wolumenu 
odpadów, 

3) ceny łącznej, 



Nr postępowania: GK.271.4.2022.M.W.  

S t r o n a  18 | 26 

 

2. Ceny o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 3) muszą zostać wskazane w wartości netto oraz brutto. 

3. Wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzania oferty na załączonym do SWZ formularzu, 
jednakże zobowiązany jest zawrzeć w ofercie wszystkie kategorie cen wyszczególnionych przez 
Zamawiającego w formularzu, jak również zawrzeć wszystkie informacje wyszczególnione przez 
Zamawiającego w formularzu oferty. 

4. W podanej cenie zagospodarowania odpadów należy uwzględnić wszystkie czynniki cenotwórcze, 
składające się na koszt realizacji zamówienia jakie obowiązany będzie ponieść Wykonawca, w tym 
w szczególności koszty: 

1) zapewnienia wymaganego zasobu technicznego oraz kadrowego warunkującego należyte wykonanie za-
mówienia, 

2) przetworzenia odpadów, 

3) ewentualnej konieczności transportu odpadów, 

4) zachowania właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów, 

5) zapewnienia ciągłości badań technicznych oraz przeglądów pojazdów, maszyn i urządzeń, 

6) wszelkie inne, bez których nie jest możliwe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie 
z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 
492 ze zm.) oraz zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. 1994 
r. nr 84 poz. 386 ze zm.). 

6. Wykonawca powinien zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (tekst jedn.: Dz. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) wykazane kwoty zaokrąglić do pełnych 
groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się 
do 1 grosza. 

7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku 
Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, o okolicznościach 
wskazanych w art. 225 ust. 2 P.z.p. 

8. Rozliczenia w trakcie realizacji odbywały się z uwzględnieniem mechanizmu rozliczeń określonych 
w § 7 projektu umowy.  

 

XVIII. 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: 
 

Nr  kryterium Nazwa kryterium Waga kryterium 
I Cena brutto   (C) 60 % 
II Koszt transportu odpadów  (K) 40 % 

      Oferty nieodrzucone oceniane będą wg wzoru: 
O = C + K, gdzie: 
O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert 
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C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena oferty brutto 
K = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium koszt  transportu odpadów 
 

 

Kryterium I – cena ofertowa brutto - C 
 

 
2. Zamawiający dokona oceny cen ofertowych brutto wskazanych przez Wykonawców w formularzu ofertowym. 
Wykonawcy zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 60 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na 
podstawie poniższego wzoru: 

 

      cena najniższa brutto* 
C = ------------------------------------------  x 100 pkt x 60 % 
              cena oferty ocenianej brutto 

   * spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

Kryterium II – koszt transportu odpadów 

3.Obliczenie kosztu transportu odpadów (K) nastąpi w oparciu o odległość pomiędzy siedzibą Zamawiającego a   
przyjęcia odpadów komunalnych (stacja przeładunkowa / instalacja) wskazanego przez Wykonawcę, z zastrze-
żeniem, że zgodnie z postanowieniami Rozdziału V ust. 2 – 4 i 6 OPZ: 

1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewniał przyjmowanie odpadów w: 
a) instalacji posiadającej wszelkie prawem wymagane uprawnienia do przyjęcia frakcji odpadów komu-

nalnych objętych daną częścią zamówienia, z zastrzeżeniem lit b) poniżej, 
b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne muszą być przyjęte w instalacji komunalnej, o której 

mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 u.o. wpisanej na listę prowadzoną przez właściwego miejscowo marszałka 
województwa lub w instalacjach przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów komunal-
nych zgodnie z przepisami u.o. oraz ustawy z dnia z dnia 23 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297). Obowiązek nie znajduje zastosowania do instalacji 
znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2) Zamawiający dozwala aby Wykonawca przyjmował odpady w stacji przeładunkowej, z zastrzeżeniem, że 
przyjmowanie, a następnie przekazywanie odpadów komunalnych do instalacji za pośrednictwem stacji 
przeładunkowej może nastąpić wyłącznie, jeżeli kumulatywnie spełnią się wskazane poniżej wymogi: 

a) stacja przeładunkowa spełnia wszelkie prawem przewidziane wymagania dla tej kategorii obiektu (w 
tym dla pełnienia przez nią funkcji stacji przeładunkowej dla stosownych kategorii frakcji odpadów) 
oraz jest położona bliżej od Gminy niż instalacja w której będzie następować przetwarzanie przekaza-
nych przez Zamawiającego odpadów komunalnych, 

b) operator stacji przeładunkowej będzie posiadał wszelkie prawem wymagane uprawnienia warunku-
jące dopuszczalność przyjęcia odpadów komunalnych, do stacji przeładunkowej, a wykorzystanie stacji 
przeładunkowej, z uwzględnieniem przyjętych zamierzeń logistycznych, będzie prawnie dozwolone, 

c) Wykonawca, w przypadku odpadów o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 5 i 6 u.o., zapewni, że stacja 
przeładunkowa prowadzona jest przez podmiot o którym mowa w art. 23 ust. 10 u.o. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stacji przeładunkowej, jeżeli instalacja przyjmująca od-
pady komunalne nie będzie położone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Stacja przeładunkowa musi 
być położona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wymóg z ust. 3 pkt 2) i 3) powyżej znajduje zastoso-
wanie. 

4) Zamawiający wymaga aby wszystkie frakcje odpadów były przyjmowane od Zamawiającego wyłącznie w 
jednym miejscu przyjmowania odpadów (jednej instalacji albo jednej stacji przeładunkowej), z zastrze-
żeniem dopuszczalności przyjmowania odpadów w kilku miejscach przyjęcia odpadów, za pokryciem 
przez Wykonawcę różnicy kosztów transportu odpadów do miejsca lub miejsc dalej położonych od 
Gminy, względem kosztu transportu do najbliżej położonego miejsca przyjmowania odpadów (instalacja 
lub stacja przeładunkowa) spośród wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. Pomniejszenie nastąpi na 
zasadach określonych w § 7 projektu umowy.  
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Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie wszystkie miejsca przekazania odpadów komunalnych, jed-
nakże na potrzeby kryterium „kosztu transportu odpadów (K)” uwzględniona zostanie odległość pomiędzy sie-
dzibą Gminy a najbliższym miejscem przekazania odpadów wskazanym przez Wykonawcę w ofercie (instalacji 
albo stacji przeładunkowej).   
Wykonawca wskazujący kilka miejsc przekazania odpadów zobowiązany jest wskazać w ofercie oraz załączyć do 
oferty prinscreeny o których mowa poniżej, odległość każdego z miejsc przekazania odpadów, względem sie-
dziby Gminy.  
Odległość należy zmierzyć jako najkrótszą długość trasy drogami publicznymi (nie drogami wewnętrznymi po-
lnymi itp. dla pojazdów o masie całkowitej 10 t i więcej) od instalacji/ stacji przeładunkowej do siedziby Zama-
wiającego. Odległość należy zmierzyć za pomocą Google Maps dostępnej pod linkiem: https://www.goo-
gle.pl/maps/preview i dołączyć do oferty printscreen. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji wskazanej 
przez Wykonawcę odległości. 
4.W ramach niniejszego kryterium, w oparciu o wykaz instalacji wskazany przez Wykonawcę w ofercie, ocena 
ofert nastąpi z wykorzystaniem następującego wzoru: 

Ktrans = (TF x C  x M)  

gdzie: 

Ktrans –  koszt transportu odpadów komunalnych do instalacji / stacji przeładunkowej wskazanej przez Wyko-
nawcę w ofercie (najbliższej od siedziby Zamawiającego wskazanej w ofercie – w przypadku kilku miejsc prze-
kazania odpadów) 

TF – odległość pomiędzy siedzibą Zamawiającego a stacją przeładunkową / instalacją  

C – średnia cena przewozu 1 Mg odpadów na odległość 1 km, wynosząca 5,00 zł netto. 

M – maksymalna masa odpadów stanowiących przedmiot zamówienia w zakresie podstawowym i opcyjnym, 
wskazana w OPZ. 

 

Oferty ocenione z wykorzystaniem ww. wzoru następnie zostaną porównane w zakresie korzyści transak-
cyjno-kontaktowych w celu ustalenia tego, która z nich jest najkorzystniejsza, z wykorzystaniem następują-
cego wzoru: 

 

 

K  - liczba punktów, jaką uzyskała oferta badana w kryterium 
„koszt transportu odpadów” 

K trans min - koszt realizacji zamówienia przy przyjęciu oferty z najniż-
szym kosztem transportu odpadów komunalnych  

K trans b - koszt realizacji zamówienia przy przyjęciu ofert z bada-
nym kosztem transportu odpadów komunalnych  

 

1. Każda z ofert w ramach kryterium „koszt transportu odpadów (K)” zostanie oceniana na zasadach opisach 
powyżej w ust. 3 – 4. 

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert 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 złożo-
nej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 
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XIX. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 9.000,00 zł (słowniezłotych:dziewięćtysięcy 00/100).  
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy 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 2019 r. poz. 310, 
 836 i 1572). 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Gminy 

Rozdrażew Bank Spółdzielczy Dobrzyca O/Rozdrażew numer konta: 78 8409 0001 0200 0215 2000 0001 

     Na poleceniu przelewu należy wpisać 
     ” „Wadium – Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rozdrażew” 

      Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie         

      skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na            

      rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 

4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, 

wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97    
    ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza        
    ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – 
   „Wadium – Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rozdrażew” 
    Oznaczenie sprawy-  nr postępowania  GK.271.4.2022.M.W  

6. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których 

mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabez-

pieczenia oferty kwotą wadium. 

7. Zgodnie z art. 96 ust. 6 Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wnie-
sionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje odpo-
wiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

 1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, 
                 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub      
                 przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub   
                 art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub  
                 oświadczeń lub nie wyraził zgody  na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp,   
                  co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 
 2) wykonawca, którego oferta została wybrana: 
  a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach  
  określonych w ofercie,  
  b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
 stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 
8. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nie-

odwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty 
na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w 
art. 98 ust. 6 Pzp, 
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9. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp podlegać muszą prawu polskiemu. Wszyst-
kie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp będą rozstrzygane 
zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwa-
rancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp w języku innym niż język polski, dokument 
gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje i poręczenia podlegać 
muszą prawu polskiemu, a wszystkie spory odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem 
polskim i poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby zamawiającego. 

10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium 
na poczet zabezpieczenia.  

 

XX. 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 5 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 wyma-
gane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXI SWZ. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówie-
nia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawia-
jącego. 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: 
a) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w szczególności oryginał zabezpie-

czenia w formie gwarancji lub poręczenia 
b) oświadczenie wymagane w § 10 ust. 3 projektu 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. 

 

XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 
brutto podanej w ofercie. 

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest wnieść zabezpiecze-
nie 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 pod-
miotu 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) nieodwołalnie i bezwarunkowo 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 zo-
bowiązań wynikających z umowy”;  

f) treść wystawionej gwarancji lub poręczenia nie może uzależniać jej realizacji od stwierdzenia bezspor-
ności roszczenia przez Zamawiającego (lub braku z jego strony zastrzeżeń), czy tez potwierdzenia ist-
nienia co do zasady, jak i wysokości dochodzonego przez Beneficjenta gwarancji lub poręczenia rosz-
czenia w drodze orzeczenia sądu powszechnego lub arbitrażowego, opinii biegłego lub uznania przez 
Zobowiązanego. Realizacja gwarancji lub poręczenia nie może być uzależniona od oceny przez Wy-
stawcę gwarancji lub poręczenia istnienia ewentualnego przyczynienia się Zamawiającego do powsta-
nia bądź zwiększenia rozmiarów szkody; 

7. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez zamawiają-
cego 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 podpi-
sania. 

9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy zama-
wiającego: numer konta: BS Dobrzyca o/Rozdrażew nr konta 78 8409 0001 0200 0215 2000 0001  

         tytułem przelewu: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na: Zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych pochodzących z terenu gminy Rozdrażew 

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy PZP. 
10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane; 
 

 

XXII. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany  

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warun-
kach określonych w projekcie  umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
3. 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 2 do SWZ. 
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XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz po-
niósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na li-
stę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie za-

mówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowią-

zany na podstawie ustawy; 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upły-

wem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upły-
wem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogło-
szenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesie-

nia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach sta-
nowiących podstawę jego wniesienia 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie 
stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXIV. Ochrona danych osobowych 

 
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:  
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1) Administratorem danych osobowych przedstawicieli Wykonawcy jest Wójt Gminy Rozdrażew, ul. 
Rynek 3, 63-708 Rozdrażew, tel. 62 7221305, e-mail: sekretariat@rozdrazew.pl  

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych , można kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: hszczecinska@rozdrazew.pl  

 3) Dane osobowe przedstawicieli Wykonawcy będą  przetwarzane w celu przeprowadzeni 
postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego pn 
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rozdrażew 

      znak sprawy ZP.271.4.2022.M.W. oraz w celu archiwizacji dokumentacji dot. tego postępowania.  
4) Odbiorcami przekazanych danych osobowych przedstawicieli Wykonawcy będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP  
5) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. ;  
6) Obowiązek podania danych osobowych przedstawicieli Wykonawcy jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego.  

7) W odniesieniu do  danych osobowych przedstawicieli Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  

8) Zamawiający informuje, że;  
a) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków 

skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;  

b) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych 
osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych 
ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne 
lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych 
genetycznych, danych biometrycznych w celu jedno-znacznego zidentyfikowania osoby fizycznej 
lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia;  

c) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiają-
cego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wyko-
nawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego 
dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, 
o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do pań-
stwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od 
administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żą-
dać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzie-lenie zamówienia; 

d) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa 
w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może 
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;  

e) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o 
którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia tego postępowania;  

f) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO 
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowa-
nia lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamó-
wienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 
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XXV. Spis załączników 

 

Nr  
załącznika 

Nazwa załącznika 

1 Opis  przedmiotu zamówienia 

         2 Projekt  umowy 

3 Formularz  ofertowy 

4 Oświadczenie  wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

5 Oświadczenie o grupie  kapitałowej 

6 Oświadczenie  z art 125 PZP 

7 Wykaz instalacji 

8 Wykaz usług 

9 Wykaz pojazdów 

10 Oświadczenie z art. 7 spec ustawy 

11 Oświadczenie  Ukraina - destabilizacja 

 

 
 
 
  


