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I. Zamawiający. 

1) Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Oława 

pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława 

tel. (71) 313 30 44 

NIP 912-17-15-754, Regon: 931934868 

adres strony internetowej Zamawiającego: www.bip.gminaolawa.pl 

adres poczty elektronicznej: przetarg@gminaolawa.pl   

adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/712493  

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące nabywania usług. 

3. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich 

równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub 

konkursów. 

4. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 

ustawy Pzp, co oznacza, że Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona 

kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 

podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

5. Jeżeli wobec Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4, zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca ten 

nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub 

oświadczenia JEDZ, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zamawiający dokonuje ponownego 

badania i oceny ofert pozostałych wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej 

wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

6. Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert, o której mowa w ust. 5, w 

odniesieniu do ofert Wykonawców pozostałych w postępowaniu, a następnie dokonuje kwalifikacji 

podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 

wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, do momentu wyboru najkorzystniejszej 

oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Opis ogólny 

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Oława do Instalacji Przetwarzania Odpadów komunalnych w Gać (Zakład 
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o.), zgodnie z przepisami ustawy z dnia z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz przepisami 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oława – w brzmieniu aktualnym na dzień realizacji 
zamówienia. 

 

http://www.bip.gminaolawa.pl/
mailto:przetarg@gminaolawa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/712493
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3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w części II SWZ – Opis Przedmiotu 

Zamówienia (OPZ). 

3.3. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

CPV: 90.51.20.00-9 – Usługi transportu odpadów 

3.4. Przedmiotowe środki dowodowe. 

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

1. Termin wykonania zamówienia: do 18 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. 

V. Informacje uzupełniające. 

5.1. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 

5.2. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej. 

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej. 

5.3. Informacje o wcześniejszych postępowaniach dotyczących przedmiotu zamówienia. 

1) Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził wstępnych 

konsultacji rynkowych w celu przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o swoich 

planach i wymaganiach dotyczących zamówienia. 

5.4. Zamówienia częściowe. 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5.5. Szczególne instrumenty i procedury. 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

4) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

5.6. Katalog elektroniczny. 

Zamawiający: 

− nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego, 

− nie wymaga dołączenia katalogu elektronicznego do składanej oferty, 

− nie dopuszcza dołączenia katalogu elektronicznego do składanej oferty. 

VI. Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego.  

3. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

4. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno 

być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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5. Zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 

6. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka musi być podpisana przez upełnomocnionych 

przedstawicieli każdego z Wykonawców, a stosowne upoważnienia muszą wynikać z odpowiednich 

dokumentów. 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wszelka 

korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

8. Spółkę cywilną traktuje się jak Wykonawców składających ofertę wspólną. 

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym 

mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

VII. Podwykonawstwo.   

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega 

obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę żadnego z elementów zamówienia. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców (oraz dalszych podwykonawców), zaangażowanych w 

usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże 

wymagane informacje na temat nowych podwykonawców (lub dalszych podwykonawców), którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Przepis Rozdziału 10.3 (art. 122 ustawy Pzp) stosuje się odpowiednio. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie tego zamówienia. 

VIII. Wymagania w zakresie zatrudnienia 

1. Jeżeli czynności w zakresie realizacji zamówienia polegają na ich wykonywaniu w sposób  określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), 
Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie stosunku pracy tych osób. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby na okres realizacji 

zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się 

do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 

2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 
podstawie art. 22 § 1 KP przez wykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
wskazany w projekcie umowy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w dniu zawarcia umowy oświadczenia potwierdzającego 
zatrudnienie pracowników, o których mowa powyżej, na podstawie art. 22 § 1 KP. Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.  

4. Dokładny opis wymogów w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy opisany został w projekcie 
umowy, który stanowi część III SWZ. 
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IX. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 

108 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 

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. z 2021 r. poz. 1745), 

 

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; 

Dokument potwierdzający: 

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-h sporządzona nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. 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 –– dalej 

„Rozporządzenie w sprawie dokumentów”). 

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; 

Dokument potwierdzający: 

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp sporządzona 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia w sprawie 

dokumentów). 

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 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; 

Dokument potwierdzający: 

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 
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zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. a 

Rozporządzenia w sprawie dokumentów). 

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

Dokument potwierdzający: 

− Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (§ 2 

ust. 1 pkt 1 lit. b Rozporządzenia w sprawie dokumentów) 

− Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych 

przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. 

b Rozporządzenia w sprawie dokumentów). 

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, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub 

wnioski niezależnie od siebie; 

Dokument potwierdzający: 

− Oświadczenie 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 (§ 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia w 

sprawie dokumentów). 

− Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych 

przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. 

c Rozporządzenia w sprawie dokumentów). 

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, 

chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Dokument potwierdzający: 

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. d 

Rozporządzenia w sprawie dokumentów). 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także wykonawcę w okolicznościach wskazanych w 

art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.: 

1) 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; 

Dokumenty potwierdzające: 

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej 

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

(§ 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia w sprawie dokumentów). 

3. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 

z 2022 r. poz. 835), zwana dalej „ustawą”, w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej 

na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której 

mowa w art. 2 ustawy, stosuje się wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
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prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1710). 
 

3.1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 835), z postępowania wyklucza się: 
 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy 

z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w 
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 

pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) 
jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., 
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 

 

3.2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1. 
3.3. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający 

odrzuca ofertę takiego wykonawcy.  
3.4. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty. 

3.5. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego wykluczenia 
ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej. 

3.6. Karę pieniężną, o której mowa powyżej, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze 
decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł. 

 
4. W dniu 8 kwietnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), które 

ustanawia ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i 

koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przepisy rozporządzenia 2022/576 

weszły w życie następnego dnia po publikacji, tj. w dniu 9 kwietnia 2022 r. 

5. Na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 

2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 

Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zostały dodane przepisy art. 5k w następującym 

brzmieniu: 

1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych 
zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), 
ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 

2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), 
lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w 

ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem 
podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw 
w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 
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6. W związku z powyższym Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia o:  

1) niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 

833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu 

nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 

833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)  

       oraz 

2) niepodleganiu wykluczenia z postępowania 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. 

Powyższe oświadczenie składane jest zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do IDW, przez Wykonawcę, 

każdego z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to przekazuje się w 

formie elektronicznej tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 W przypadku polegania na zasobach podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 

ustawy Pzp, należy przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie tego podmiotu, sporządzone według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3A do IDW. 

7. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach wskazanych w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, tj. w 

okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub ust. 2 pkt 2 ÷ 5 i 7 ÷ 10, jeżeli udowodni 

Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:  

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 

odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

9. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 8, są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli 

podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 8, nie są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

10. Wykluczenie wykonawcy następuje w przypadkach określonych w art. 111 ustawy Pzp, tj.:  

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–h i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia 

się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 

określony inny okres wykluczenia;  

2) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się 

odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania 

ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku 

lub decyzji został określony inny okres wykluczenia ;  

3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne;  
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4) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5, ust. 2 pkt 4, 5, 7 i 9, na okres 3 lat od zaistnienia 

zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  

5) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego 

podstawą wykluczenia;  

6) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 10, na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego 

podstawą wykluczenia;  

7) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6, w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia. 

X. Warunki udziału w postępowaniu. 

10.1. Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, tj.: Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnił warunek udział w 

postępowaniu, jeżeli:  

a) posiada wpis do rejestru BDO zezwalający na prowadzenie działalności w zakresie transportu 
odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze 

zm.); 

b) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Oława; 

 

10.2. Warunek zdolności technicznej lub zawodowej. 

1) Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu, jeżeli dysponuje 

specjalistycznymi jednostkami transportowymi z  zainstalowanymi nadajnikami GPS 

umożliwiającymi śledzenie całej trasy pojazdu (od momentu wyjazdu z bazy do momentu zjazdu na 

bazę), tj.: 

a) co najmniej 1 samochodem specjalnym (śmieciarką) o konstrukcji zabezpieczającej przed 

rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującej oddziaływanie 

czynników atmosferycznych na odpady, przystosowanymi do opróżniania pojemników 

o pojemnościach od 60l do 7000l; 

b) co najmniej 1 samochodem przystosowanym do odbioru selektywnie zbieranych odpadów 

w workach;  

c) co najmniej 1 samochodem przystosowanym do odbioru kontenerów; 

d) co najmniej 2 samochodami specjalnymi (śmieciarka) o konstrukcji zabezpieczającej 

przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującej 

oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, przystosowanymi do opróżniania 

pojemników o pojemnościach od 60l do 1100l.  

Uwaga: 

Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 

r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości. 

Dokument potwierdzający: 

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

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

(§ 9 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia w sprawie dokumentów). 

 

2) Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykonawca w 

okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał 

należycie co najmniej jedną usługę, która łącznie spełni poniższe wymagania związane z 

odbieraniem i transportem lub odbieraniem i zagospodarowaniem: 
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a) odpadów komunalnych zmieszanych w łącznej ilości nie mniejszej niż 1000 Mg, 

z  zastrzeżeniem, że realizacja odbioru tych odpadów miała zostać wykonana w ciągu okresu 

nie dłuższego niż 12 następujących po sobie miesięcy;  

b) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w łącznej ilości nie mniejszej niż 150 Mg, 

z  zastrzeżeniem, że realizacja odbioru tych odpadów miała zostać wykonana w ciągu okresu 

nie dłuższego niż 12 następujących po sobie miesięcy;  

c) odpadów komunalnych w podziale na frakcje papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła 

w  łącznej ilości nie mniejszej niż 100 Mg, z zastrzeżeniem, że realizacja odbioru tych odpadów 

miała zostać wykonana w ciągu okresu nie dłuższego niż 12 następujących po sobie miesięcy. 

Dokument potwierdzający: Wykaz wykonanych usług (§ 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie 

dokumentów). 

 

10.3. Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców polegających na podmiotach 

trzecich. 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków prawnych.  

2) 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.  

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 2, 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 usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

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

postępowaniu w zakresie: 

− zdolności technicznej lub zawodowej, 

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

przewidziane względem wykonawcy. 

5) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który 

polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot 

ten nie ponosi winy. 

6) 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. 
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7) 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. 

XI. Oświadczenie JEDZ. 

1. Oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego (JEDZ), składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy 

formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). 

1) Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania jednolitego dokumentu znajdują się w 

Instrukcji dostępnej na stronie UZP:  

https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0022/54904/Jednolity-Europejski-Dokument-

Zamowienia-instrukcja-2022.04.29.pdf 

2) Wykonawca może sporządzić oświadczenie JEDZ za pośrednictwem elektronicznego narzędzia do 

wypełniania JEDZ/ESPD znajdującego się pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ lub za 

pośrednictwem innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania które umożliwiają wypełnienie JEDZ 

i utworzenie dokumentu elektronicznego. 

3) Zamawiający wskazuje, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  (alfa) części IV 

JEDZ. Wykonawca wypełnia jedynie tę sekcję i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części 

IV JEDZ dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania 

określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na 

zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego 

oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego. 

4) Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej IDW. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód 

tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w 

ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca 

powołuje się na jego zasoby. 

5. JEDZ sporządza odrębnie: 

1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu; 

2) podmiot trzeci, na którego zdolności powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu. 

W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy; 

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D JEDZ, w 

tym, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 

https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0022/54904/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.04.29.pdf
https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0022/54904/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.04.29.pdf
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7. Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli 

potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe. 

8. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy Pzp lub art. 109 

ust. 1 pkt 2–10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że 

spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 

odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

9. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna że nie są 

wystarczające, wyklucza wykonawcę. 

XII. Podmiotowe środki dowodowe 

Przez podmiotowe środki dowodowe należy rozumieć środki służące potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia 

oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, z wyjątkiem oświadczenia JEDZ, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 ustawy Pzp. 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-h ustawy Pzp i art. 108 ust. 1 pkt 2, 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka karnego, 

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 

(§ 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie dokumentów) 

2) 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, 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; 

(§ 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie dokumentów) 

3) 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 Pzp, sporządzonych nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

(§ 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia w sprawie dokumentów) 
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4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

zamawiającego, o których mowa w: 

zakres obligatoryjny (§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. a-d Rozporządzenia w sprawie dokumentów) 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 

mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

oraz  

 

e) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. 

UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 

w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w 

związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 

8.4.2022, str. 1)  

f) 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. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 1– 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 § 2 ust. 1 pkt 1 

Rozporządzenia w sprawie dokumentów; 

2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 3 – składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że 

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. 

3) Dokument, o którym mowa w pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

jego złożeniem. Dokument, o których mowa w pkt 2, powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed ich złożeniem. 

4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-h, 2 i 4, 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 pkt 3 stosuje się. 

3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków 

dowodowych: 
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1) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 

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

(§ 9 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia w sprawie dokumentów) 

 

2) 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 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, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 5 do IDW. 

(§ 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie dokumentów) 

 Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie 

 z innymi  wykonawcami, wykaz usług dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten 

 bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których 

 wykonywaniu  bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 

 

4. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej liczy się wstecz od dnia w którym 

upływa termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych. 

6. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) 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 JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych 

środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi JEDZ. 

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

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

9. 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 aktualnych na dzień ich złożenia. 

10. 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. 

11. Jeżeli wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę 

odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 

1) oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie 

lub 

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

12. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych podmiotowych środków 

dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 
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13. 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 lub braku podstaw 

wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

14. Dokumenty podmiotów trzecich. 

1) 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 ust. 1 pkt 1 i 3÷4, dotyczących tych 

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

postępowania. Podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 powinien zostać złożony 

zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7A do IDW. 

2) Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, mających 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis ust. 2 stosuje 

się odpowiednio. 

15. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub Wykonawca certyfikowany 

przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast 

odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu 

wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe 

stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że zamawiający ma uzasadnione podstawy 

do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu. 

16. Przepisy ust. 15 stosuje się odpowiednio do podmiotowych środków dowodowych dotyczących podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

17. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

18. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, o których mowa w ust 17, jeżeli 

zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca 

wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

19. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do Jego reprezentowania nie wynika z 

dokumentów, o których mowa w ust. 17, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego 

dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 

20. Przepis ust. 19 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia publicznego. 

21. Przepisy ust. 17-20 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem 

udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

22. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub 

dokumentów, o których mowa w ust. 17, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 

polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub 

dokumentów. 

23. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub 

dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 

zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do 

reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 

zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 
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24. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub 

dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej. 

25. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa 

w ust. 24, dokonuje w przypadku: 

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków 
dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z 
nich dotyczą; 

b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiedni wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia; 

c) innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

26. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w 

ust. 24, może dokonać również notariusz. 

27. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 24-26 oraz ust. 29-30, 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. 

28. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez 
upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

29. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 
ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 

niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w 
postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

30. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa ust. 

29, dokonuje w przypadku: 

a) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

b) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust 4. ustawy, lub 
zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca lub 
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

c) pełnomocnictwa – mocodawca. 

31. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa 
w ust. 29 powyżej, może dokonać również notariusz. 

32. W przypadku przekazywania w postępowaniu 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. 

33. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, oraz inne dokumenty lub oświadczenia, 

sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

XIII. 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 elektronicznej 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym, składanie ofert, odbywa się za 
pośrednictwem komercyjnej platformy zakupowej. Wymiana informacji oraz przekazywanie 
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dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków 
określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem 

platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/712493  
 

2. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. 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 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - 

aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/712493  
tj.: 

• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

• komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 

GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, 

lub ich nowsze wersje, 

• zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 

10.0, 

• włączona obsługa JavaScript, 

• zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

• Szyfrowanie na platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 

• Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 

Urzędu Miar. 

3. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

       publicznego: 

• akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania, pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje 

go za wiążący, 

• zapoznał i stosuje się do aktualnej Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 
Instrukcją korzystania z platformy zakupowej, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający 
zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce  
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”).  

5. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: przekazywany przez 
wykonawcę plik zawierający ofertę jest zaszyfrowany przez platformę zakupową bez możliwości jego 
otwarcia przez zamawiającego przed upływem terminu otwarcia ofert. 

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

7. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: 

a) .zip  

b) .7Z 

8. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 

kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych, występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich 
plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

9. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 

format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

10. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/712493
https://platformazakupowa.pl/transakcja/712493
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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11. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

12. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania 
ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków. 

13. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   

14. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 
skompresowanych plików.  

15. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

16. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 
kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z 
koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

17. Zamawiający informuje, że platforma zakupowa umożliwia jednorazowe przesłanie plików o łącznej 
wielkości nie przekraczającej 50 MB. W związku z tym większe pliki zaleca się skompresować do jednego 

pliku archiwum (ZIP) w celu nieprzekroczenia tej wielkości. 

18. Szczegółowa instrukcja składania ofert dla Wykonawców zamieszczona jest na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 

19. W przypadku przekazywania w postępowaniu 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. 

20. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy przesyłać za pośrednictwem platformy zakupowej  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/712493  

21. Wyjaśnienia, odpowiedzi, modyfikacje, przy spełnieniu odpowiednich przesłanek, 

zostaną opublikowane na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/712493  

22. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi lub wprowadzonych 
zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia zamawiającego. 

23. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszej SWZ. 

24. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest symbolem: 

RG.271.2.2023.ZP 

Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich kontaktach z przedstawicielami 
prowadzącego postępowanie. 

25. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest insp. ds. zamówień  publicznych – Malwina 
Gałązka.  

26. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej. 

27. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 
lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 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.2020.2452 z dnia 2020.12.31). 

 

XIV. Termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy 

zakupowej zamieszczonej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/712493  

nie później niż do dnia 23.02.2023 r. do godz. 10:00 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/712493
https://platformazakupowa.pl/transakcja/712493
https://platformazakupowa.pl/transakcja/712493
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2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.02.2023 r. o godz. 10:15 

 

3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w 
terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

4. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni 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. 

XV. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia 23.02.2023 r. do dnia 23.05.2023 r. 

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, 

o którym mowa w pkt 2, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez siebie okres, nie dłuższy 

niż 60 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, 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, o którym 

mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

XVI. Opis sposobu przygotowywania oferty. 

1. Podstawą opracowania oferty jest Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim. 

4. Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej. 

5. Oferta musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione do 

zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem treści art. 261 ustawy Pzp. 

7. Do formularza Oferty (sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do IDW), należy 

dołączyć w szczególności: 

1) Oświadczenie JEDZ; 

2) Oświadczenie  Wykonawcy sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do IDW; 

3) Oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby - w przypadku kiedy Wykonawca, polega na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby; 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 
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potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów – w przypadku kiedy Wykonawca, polega na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby; 

5) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym 

załącznik nr 3A do IDW - w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby; 

6) Pełnomocnictwo – jeżeli prawo do reprezentowania Wykonawcy (podpisania oferty) nie wynika z 

dokumentów złożonych wraz z ofertą lub innych dokumentów dotyczących tego Wykonawcy, 

będących w posiadaniu Zamawiającego lub innych dokumentów, które Zamawiający może 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; 

7) Pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

pełnomocnikowi do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w 

przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

8) Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku 

oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

9) Dowód wniesienia wadium w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu.  

8. Zamawiający zobowiązuje wykonawców, aby w przypadku występowania w ofercie informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów  art.  11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.), które wykonawca będzie 

chciał zastrzec przed dostępem - zostały załączone do oferty w osobnym pliku z dopiskiem: „TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA”. 

1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ww. ustawy - rozumie się informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są 
powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo 
dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, 
przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. 
zm.), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji,  o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie (oznaczenie/opisanie) 
przez wykonawcę dokumentów określonych jako zastrzeżone. 

4) Zamawiający zwraca uwagę, iż umowy w sprawach zamówień publicznych „są jawne i podlegają 
udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej”, w związku 
z czym zastrzeganie jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji wynikających z zawartej umowy o 
udzielenie zamówienia publicznego, jest bezpodstawne. 

5) Zamawiający informuje, że w sytuacji gdy wykonawca będzie przedstawiał wyjaśnienia lub 
oświadczenia lub dokumenty lub inne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawcy 
będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa o ile zostaną wobec nich 
wypełnione odpowiednio przesłanki określone powyżej. 

6) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 
 

XVII. Sposób obliczenia ceny. 

1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji, uwzględniając 

wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (m.in. koszty odbioru i transportu,  innych 

niewymienionych składników mających wpływ na wysokość ceny, a wynikających z SWZ, wzoru umowy, 

oraz przepisów prawa), w tym podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić, przy 
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uwzględnieniu wymagań i zapisów treści SWZ wraz z jej załącznikami, oraz przy uwzględnieniu posiadanego 

przez Wykonawcę doświadczenia zawodowego. 

2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do IDW), określona na podstawie 

wypełnionej Tabeli ceny (w treści Załącznika nr 1 do IDW), a która składa się z sumy iloczynów 

przewidywanej ilości odebranych odpadów oraz zaoferowanych przez wykonawcę cen jednostkowych. 

3. Wszystkie wartości pośrednie w Tabeli Ceny oraz cena oferty brutto (łącznie z podatkiem VAT) muszą być 

liczone i podawane w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Dla potrzeb oceny i porównania ofert Wykonawcy winni naliczyć podatek VAT, zgodnie z przepisami prawa 

polskiego dotyczącymi stawek VAT na dzień składania ofert. 

5. 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, dla celów 

zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 

towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

6. W ofercie, o której mowa w ust. 5, wykonawca ma obowiązek (w formularzu ofertowym): 

a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego; 

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty 

podatku; 

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

7. Wszelkie płatności związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN. 

8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, szczegółowo określone zostały w części 

III SWZ, tj. w projekcie (wzorze) umowy. 

XVIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: 

1) Cena [zł] – Pi (C) – waga 60% 

2) Kryterium środowiskowe – emisja spalin - P(E) – waga kryterium 40% 

2. Punkty za kryterium „Cena" Pi (C) – maksymalnie 60 pkt – zostaną obliczone w następujący sposób: 

Pi (C) = 
C of, min 

x 60 
C of, bad 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”; 

C of,min najniższa cena (łącznie z podatkiem VAT) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych 

ofert; 

C of,bad cena oferty badanej (łącznie z podatkiem VAT). 

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, dla celów 

zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku 

od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

 

3. Punkty za „Kryterium środowiskowe – emisja spalin” - P(E) – maksymalnie 40 pkt – będą 

przyznane za: 
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Jeżeli Wykonawca zadeklaruje w ofercie, że przedmiot zamówienia będzie wykonywany przy użyciu 

samochodu/samochodów  [dotyczy samochodów określonych w rozdz. X ust. 10.2 - SWZ], spełniających 

normę w zakresie emisji spalin min. EURO 5, otrzyma dodatkowe punkty.  

 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: za deklarację wykonywania przedmiotu zamówienia 

przy użyciu: 

a) 1 sztuki samochodu, który spełnia normę w zakresie emisji spalin min. EURO 5 – oferta 

wykonawcy otrzyma 10 punktów; 

b) 2 sztuk samochodów, które spełniają normę w zakresie emisji spalin min. EURO 5 – oferta 

wykonawcy otrzyma 20 punktów; 

c) 3 sztuk samochodów, które spełniają normę w zakresie emisji spalin min. EURO 5  – oferta 

wykonawcy otrzyma 30 punktów; 

d) 4 i więcej sztuk samochodów, które spełniają normę w zakresie emisji spalin min. EURO 5 – oferta 

wykonawcy otrzyma 40 punktów. 

 

Zadeklarowaną liczbę sztuk samochodów, które spełniają normę w zakresie emisji spalin min. EURO 5, 

za pomocą których wykonywane będzie niniejsze zamówienie, Wykonawca określi w formularzu oferty. 

W przypadku nie podania tej informacji w formularzu oferty, Zamawiający przyzna Wykonawcy, w tym 

kryterium „0” (zero) punktów.  

Maksymalna liczba punktów zostanie przyznana za deklarację co najmniej 4 pojazdów spełniających 

normę emisji spalin min. Euro 5, spośród wskazanych w rozdz. X ust 10.2 SWZ. 

4. Ostateczna ocena punktowa: 

Ocena punktowa oferty "i" będzie, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, liczbą wynikającą z działania: 

 Pi = Pi (C) + Pi (E) 

 gdzie: 

 Pi ilość punktów jakie otrzyma oferta "i"; 

 Pi (C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”. 

 Pi (E) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium środowiskowe – emisja spalin 

5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie ww. kryteriów oceny ofert – Zamawiający 

udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza 

(uzyska łącznie największą ilość punktów) w oparciu o podane kryteria wyboru. 

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która 

otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

7. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z 

najniższą ceną. 

8. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 7, zamawiający wzywa 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych zawierających nową cenę. 

9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio 

złożonych przez nich ofertach. 

10. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe 

o takiej samej cenie. 

XIX. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 
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2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu 

terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków: 

1) została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego; 

2) unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 

rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia, 

3) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwrócił 

wadium wykonawcy: 

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

b) którego oferta została odrzucona; 

c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza; 

d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 

czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

3. 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. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu: 

1) wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 

PKO Bank Polski S.A. nr: 79 1020 5226 0000 6802 0596 2891. 

Na przelewie powinien być umieszczony tytuł: Wadium – odbieranie odpadów komunalnych. 

Sprawa nr RG.271.2.2023.ZP 

2) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu 

Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, 

że uznał rachunek bankowy przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2-4, 

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

6. Gwarancja (poręczenie) wypłaty wadium, o którym mowa w ust. 5, musi być bezwarunkowa, nieodwołalna, 

wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna 

zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), 

gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) 

oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem), 

3) kwotę gwarancji (poręczenia), 

4) termin ważności gwarancji (poręczenia), 

5) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż spełniona została co najmniej jedna z 

przesłanek zatrzymania wadium określona w ustawie Pzp. 

7. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium 

składanego w każdej z możliwych form. 

8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia 

jednej z okoliczności: 
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1) upływu terminu związania ofertą; 

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 

rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca 

wadium wykonawcy: 

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

2) którego oferta została odrzucona; 

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza; 

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność 

unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 9, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z 

wykonawcą oraz utratę przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w 

dziale IX ustawy Pzp. 

11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę. 

12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub 

poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 

gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, występuje odpowiednio 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, 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, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń 

lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, 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. 

XX. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę zgodnie z 

postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia i postanowieniami zawartymi w cz. III  SWZ tj. we 

wzorze (projekcie) umowy. 

2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego celem 

podpisania umowy. 
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3. 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. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa taka musi być podpisana przez upełnomocnionych 

przedstawicieli każdego z Wykonawców. 

5. Przewidywane warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarte zostały w III części 

SWZ tj. wzorze (projekcie) umowy. 

XXII. 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 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania 

wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 

dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu 

na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej .Odwołujący przekazuje Zamawiającemu 

odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli 

zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 

aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

4. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1; 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 

dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 

ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 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. 

10. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział IX ustawy Pzp – Środki ochrony 

prawnej. 
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XXIII. 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 ochronie 

danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r.  L 119/1 ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE 

L 127 z 23.05.2018), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) Administratorem Danych Osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Gmina 

Oława z siedzibą pl. M. J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, telefon kontaktowy 71/ 313 30 44 w godzinach 

pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 - 15.30; środa: 7.30 - 17.00; piątek: 7.30 - 14.00, email: 

sekretariat@gminaolawa.pl 

2) w sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych, w następujący sposób - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 

iod@gminaolawa.pl , listownie pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. M. J. Piłsudskiego 

28, 55-200 Oława, tel. 71/38 12 240;  

3) Dane osobowe, zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przetwarzane będą na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

jak również w celu jego udokumentowania oraz archiwizacji;  

4) Odbiorcami danych osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będą osoby lub 

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy 

Pzp, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz spółka Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000335959, jako udostępniający platformę zakupową pod adresem platformazakupowa.pl, na której 

Gmina Oława prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.; 

5) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich 

wniesienie;  

6) Dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez 

okres 5 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy; 

7) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

8) W odniesieniu do danych osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, decyzje nie 

będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  

9)  Osoba, której dane dotyczą posiada:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że 

skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie 
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień 
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników;  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz z zastrzeżeniem, 
że 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 
postępowania o udzielenie zamówienia; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane 
dotyczą uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych jej dotyczących narusza 
przepisy RODO.  

10) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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XXIV. Wykaz załączników  

Załącznikami do niniejszej IDW są: 

− Załącznik nr 1 – Wzór Formularza oferty 

− Załącznik nr 2– Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) 

− Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia wykonawcy 

− Załącznik nr 3A – Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby  

− Załącznik nr 4 – Wzór wykazu narzędzi 

− Załącznik nr 5 – Wzór wykazu wykonanych usług 

− Załącznik nr 6 – Wzór Zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby wykonania zamówienia 

− Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji, w zakresie podstaw wykluczenia 

z postępowania wskazanych przez Zamawiającego 

− Załącznik nr 7A - Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji, 

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego 

− Załącznik nr 8 – Wzór Oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej 

− Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczy wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia) 
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