
 

 
 

 

1 
 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- dalej zwana „SIWZ” 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”.  

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody 

na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.  

 

 

Nazwa nadana zamówieniu:  

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów  

z grupy 1912 w 2021r.” 

 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZPII/4/2020 
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1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z.o.o. 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Przetarg nieograniczony. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, 
komponentów do produkcji RDF – 191212 (odpady z grupy 19 12), pochodzących ze strumienia odpadów 
komunalnych wydzielonych na linii segregacji odpadów  Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czysta 
Błękitna Kraina" Sp. z o. o. 

Komponenty do produkcji RDF z grupy 19 12, wysegregowane będą ze strumienia odpadów 
komunalnych. Komponent do produkcji paliwa alternatywnego będzie wydzielany z frakcji >80mm przy 
pomocy separatora powietrznego frakcji lekkiej. 

Komponenty do produkcji RDF będą przygotowywane przez Zamawiającego do odbioru w postaci 
sprasowanej lub luzem bez prasowania. Komponent prasowany w kostki o przybliżonych wymiarach ok. 
80cm x 110cm x 150cm, które wiązane będą drutem stalowym. 

Przewidywana do zagospodarowania ilość komponentów do produkcji RDF w okresie od dnia zawarcia 
umowy do dnia 31.12.2021r. będzie wynosiła około 8 000 Mg. Ilości zostały określone na potrzeby 
wykonania oszacowania wartości zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia  ilości odbieranych odpadów bez 
prawa do dochodzenia roszczeń. Rzeczywista ilość odpadów przewidzianych do odbioru wynikała będzie 
z bieżących potrzeb Zamawiającego. 

Ilość dobowa odbioru odpadów od 25 t do 150 t w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna 
Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, Czarnówko 34 transportem własnym 
Wykonawcy.  

Wymagania dotyczące środków transportowych: 

 odbiór urządzeniami hakowymi w kontenerach na wymianę, 

 odbiór samochodami typu ciągnik z naczepą z ruchomą podłogą 

- pojazdy o normie emisji spalin min. EURO 5. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na teren w/w obiektu Zamawiającego, we własnym 
zakresie i na swój koszt, kontenerów do zbierania odpadów. 

Wykonawca nie musi dysponować własną instalacją, ma przekazywać odpady na instalacje posiadające 
stosowne decyzje administracyjne. 

Odbiór odpadów 191212 odbywał się będzie w dni robocze w godz. od 7:00 do 18:00. 

Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie się odbywało na wagach Zamawiającego, 
zlokalizowanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w 
Czarnówku, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, Czarnówko 34 i będzie potwierdzane kwitem wagowym. 
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Każdy transport odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie ewidencjonowany w systemie 
wagowym Zamawiającego. 

Po zakończeniu każdego miesiąca Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy bilans ważeń 
pochodzący z programu komputerowego obsługującego system wagowy w ZZO „Czysta Błękitna Kraina” 
Sp. z o.o. w Czarnówku. 

Na podstawie bilansu ważeń Zamawiający będzie wystawiał Karty Przekazania Odpadów w 3 
egzemplarzach – 1 egzemplarz dla  Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest co pół roku przekazywać Zamawiającemu pisemne potwierdzenie o 
poddaniu odebranych odpadów procesowi odzysku,  recyklingu lub termicznemu przekształceniu. 

Wymagania Zamawiającego: 

1. Oferowany sposób zagospodarowania komponentów do produkcji RDF musi być zgodny 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w 
załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. roku o odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21 ze zm.). 

2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności objętych 
niniejszym zamówieniem, wydane przez odpowiednie organy w formie decyzji administracyjnych, tj.: 

a) Zezwolenie na transport odpadów z grupy 19 12. Zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku, recyklingu, termicznego przekształcenia lub 

b) W przypadku zbierającego i transportującego: umowę z przetwarzającym odpady 
lub zagospodarowującym odpady objęte zamówieniem. 

3. Wymienione w punkcie 2 decyzje administracyjne stanowić będą załączniki do oferty 
Wykonawcy. 

4. Wykonawca musi wskazać w ofercie instalację lub instalacje, w której odebrane odpady 
będą poddawane procesowi odzysku, recyklingu, termicznego przekształcenia oraz zapewnienie 
Zamawiającemu możliwość wizji lokalne tej/tych instalacji na każdym etapie realizacji zamówienia i na 
każde żądanie Zamawiającego. 

Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy oraz koszty 

materiałów potrzebnych do realizacji zadania ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez praw ich 

zwrotu od Zamawiającego. 

3.2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:  

90514000-3  - usługi recyklingu odpadów 

90513000-6 – usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne 

3.3. Zamówienie jest podzielone na 4 części: 

Część I: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z grupy 1912 w 2021r. w ilościi 

2.000Mg 

Część II: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z grupy 1912 w 2021r. w ilościi 

2.000Mg 

Część III: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z grupy 1912 w 2021r. w ilościi 

2.000Mg 

Część IV: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z grupy 1912 w 2021r. w ilościi 

2.000Mg 
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4. Termin wykonania zamówienia. 

Przewidywany: 31.12.2021r. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.  

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

a) nie podlegają wykluczeniu; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

5.2. Warunki udziału w postępowaniu. 

5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów,  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

 określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5.2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 

5.3.1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w 

pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ. 

A) Zezwolenie na transport odpadów z grupy 19 12. 

B) Zezwolenie na odzysk lub recykling odpadów w ilościach, kodzie i na rzecz 

Zamawiającego zgodnych z SIWZ lub gwarancję odbioru odpadów do odzysku lub recyklingu 

w formie umowy (promesy lub porozumienia) lub w przypadku zbierającego i 

transportującego: umowę z przetwarzającym odpady lub zagospodarowującym odpady 

objęte zamówieniem 

5.3.2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu, o których mowa 

w pkt. 5.2.1 lit. b) SIWZ: 
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Posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, 

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 500.000PLN oraz 

potwierdzenie opłacenia składki ubezpieczeniowej jeżeli nie widnieje taki zapis na 

polisie. 

5.3.3. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa 

w  pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ: 

posiadanie jednostki transportowej, która spełnia określone przez Zamawiającego 

wymogi tzn. dysponuje urządzeniami hakowymi i kontenerami na wymianę, 

samochody typu ciągnik z naczepą z ruchomą podłogą, pojazdy spełniają normę 

emisji spalin min. EURO 5, oraz posiadać trwałe zabezpieczenia uniemożliwiające 

zwiewanie lub wysypywanie się odpadów podczas transportu. 

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści załącznika nr 2 do SIWZ – 

wykazu urządzeń technicznych.  

5.3.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

5.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia.  

5.3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. 

5.3.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 

za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5.3.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 

przez zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w pkt pkt 5.3.2. oraz 5.3.3. SIWZ. 
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5.3.9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego 

oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które 

określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

5.3.10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-9 SIWZ. 

5.3.11. Zamawiający żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 

6.5. ppkt 1-9 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach 

lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 

5.4. Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający 

wyklucza również wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 

1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 

2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 

Pzp z:  

a) zamawiającym,  
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b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  

c) członkami komisji przetargowej,  

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp 

 chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 

złotych;  

6) 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 wykroczenie, o 

którym mowa w pkt 5;  

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 

3000 złotych;  

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej, o którym mowa w pkt 5.3.1. SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy:  

potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 

zezwolenia lub licencje 

6.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej, o którym mowa w pkt 5.3.2. SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy: 

opłaconej polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia 
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6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej o którym mowa w pkt 5.3.3. SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy 

wykazu urządzeń technicznych w zakresie wymaganym przez Zamawiającego 

6.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 

i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym 

przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 

że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności; 

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 

wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 

zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 

ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym 

przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp; 



 

 
 

 

9 
 

9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

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

U. z 2016 r. poz. 716); 

10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

6.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

6.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. SIWZ:  

1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 

2) ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.7. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 6.7. ppkt 2 lit. a SIWZ, powinien 

być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

6.9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w pkt 6.7. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.8. SIWZ stosuje się. 
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6.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6.11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w pkt 6.5. ppkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.7. ppkt 

1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Pzp. Jeżeli w 

kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje 

się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 

złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 

tej osoby. Przepis pkt 6.8. SIWZ zdanie pierwsze stosuje się. 

6.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6.13. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 

1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 

niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu.  

6.14. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

art. 24 ust. 8 Pzp. 

6.15. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-9 SIWZ. 

6.16. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 

1-9 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca 

polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 

6.17. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym dokumencie odpowiada 

zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w 

szczególności o których mowa w pkt 6.3., zamawiający może odstąpić od żądania tych 

dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie 

informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których 

zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w 

jednolitym dokumencie. 
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7. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 

7.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej 

zwanego „jednolitym dokumentem”). Informacje zawarte w jednolitym dokumencie 

stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

7.2. Jednolity dokument w formacie .DOC stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 

Instrukcja wypełniania (Wersja wstępna) jednolitego dokumentu stanowi Załącznik nr 3 

do SIWZ.  

7.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty 

dotyczące tych podmiotów. 

7.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument 

lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

7.5. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte 

w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

7.6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, 

jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub 

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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 

2016 r. poz. 352). 

7.7. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

7.8. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  spełnianie przez oferowane 

usługi wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia. 

7.9. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie. 
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7.10. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.7. 

SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz 

form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 

danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty.  

7.11. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 

w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ) 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu 

zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 

zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub 

dokumentów, o ile są one aktualne. 

7.12. W przypadku, o którym mowa w pkt 8.10. SIWZ zamawiający może żądać od wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

7.13. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, 

składane są w oryginale. 

7.14. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 8.12. SIWZ, składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

7.15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą.  

7.16. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 

7.17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., 

innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7.18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  
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7.19. Jeżeli wykonawca nie złoży jednolitego dokumentu, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane 

usługi wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 

7.20. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

7.21. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

7.22. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

8. 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 oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 

uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

9.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń oraz przekazywanie informacji odbywa 

się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji 

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).  

9.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email biuro@zzo-czarnowko.pl  

9.3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji 

jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń  za 

pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email.  Sposób sporządzenia 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 

dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
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w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

9.4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

a) Izabela Pobrucka  

 e-mail: biuro@zzo-czarnowko.pl;  

b) Małgorzata Janczak 

 e-mail: janczak.malgorzata@wp.pl; 

9.5.Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem 

telefonu. 

10. Wymagania dotyczące wadium. 

10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10.000,00zł. 

10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w 

art. 45 ust. 6 Pzp: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

10.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-

5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie 

zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej 

w gwarancji: 

10.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

10.4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 

Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na 
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poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 

10.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w 

pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego BANK PKO BP  

96 1440 1101 0000 0000 1649 5867 z dopiskiem: „Odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów z grupy 1912 w 2021r.” Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu 

elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.  

10.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium 

(jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego 

nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 

10.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 

10.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 

10.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na 

PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy 

Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

10.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ (w 

formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp) i kwota wadium zostanie w tych 

formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego 

kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A 

kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej.  

10.10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o 

których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych 

formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów z grupy 1912 w 2021r.”. 

10.11. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub 

kilka form, o których mowa w pkt 10.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.  

10.12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

10.13. Wymóg użycia środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem wyjątków 

przewidzianych w art. 10c ust. 1 ustawy Pzp, dotyczy wszelkiej komunikacji 

pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, w tym również komunikacji w zakresie przekazywania 

zamawiającemu dokumentu stanowiącego potwierdzenie wniesienia wadium. 
Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w postaci 

elektronicznej. 

11. Termin związania ofertą. 

11.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 
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11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

11.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 11.2., nie powoduje utraty wadium. 

11.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie 

wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

12. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

12.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej. 

12.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie 

wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków 

powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.  

12.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

12.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

12.5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

12.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.   

12.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 

12.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

12.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w 

ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie 

dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz 

podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.  

12.10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.  

12.11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

12.12. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być 

one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie 

może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

jego ofercie. 
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12.13. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

12.14. Ofertę należy złożyć w aplikacji: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz podpisać kwalifikowalnym 

podpisem elektronicznym lub kwalifikowanym certyfikatem. Szczegółowe instrukcje można 

uzyskać pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal  

12.15. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , 

ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej .  

12.16. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 

formularza do komunikacji. 

12.17. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z 

miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

12.18. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

12.19. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

12.20. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za  pośrednictwem Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również 

na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę 

jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

12.21. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia 

oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z 

miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

12.22. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże 

jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane 

do jednego pliku archiwum (ZIP).  

12.23. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z 

plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

12.24. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 

za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
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dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i 

wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

12.25. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

13.1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna 

Kraina” Sp. z o.o. 84-351 Nowa Wieś Lęborska, Czarnówko 34.,  

b) termin składania ofert: do dnia 30.11.2020r, do godz. 11:45 

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna 

Kraina” Sp. z o.o. 84-351 Nowa Wieś Lęborska, Czarnówko 34.,  

b) termin otwarcia ofert: w dniu 30.11.2020r o godz. 12:00  

13.3. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, 

podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  

13.4. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na 

stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

13.5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 

prywatnego. 

14. Opis sposobu obliczenia ceny. 

14.1. Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.   

14.2. Cenę należy podać do czterech miejsc po przecinku. 

14.3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.  

14.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.  

14.5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie marży ujemnej 

14.6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 

składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
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zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, której świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.  

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

15.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 

innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.  

15.2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 

15.3. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

 kryterium „Cena”: 

a) znaczenie kryterium - 60pkt; 

b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:  

Lcena = (Cmin / C) x 60 pkt  

gdzie: 

Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty 

Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną 

C - cena w ofercie ocenianej  

 kryterium „Długość okresu przyjęcia zlecenia do realizacji (nie dłużej niż 24 

godziny)”: 

a) znaczenie kryterium - 40 pkt; 

b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Długość okresu przyjęcia zlecenia do 

realizacji (nie dłużej niż 24 godziny)”:  

Lrealizacja = (Rmin / R) x 40 pkt  

gdzie: 

Lrealizacja - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „realizacja” ocenianej oferty 

Rmin - realizacja w ofercie z najkrótszym terminem realizacji 

           R - realizacja w ofercie ocenianej 

W przypadku gdy Wykonawca nie wpisze żadnej wartości w rubrykę lub wpisze wartość większą niż 24h, 

do oceny Zamawiający przyjmie wartość 24h 

16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, 

jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 
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b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, 

18. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

19.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. 

19.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

19.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane 

w inny sposób. 

19.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 

trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

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

Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

na stronie internetowej. 

19.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ 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. 

19.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 

wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia. 

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
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19.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

19.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 

doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy 

wnoszącemu odwołanie.  

19.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

19.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

19.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

19.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi 

mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp. 

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, polegających 

na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z jego przedmiotem do 20% wartości zamówienia. 

21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą.  

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych. 

23. Adres strony internetowej zamawiającego. 

www.zzo-czarnowko.pl 

24. Informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

25. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w 

art. 29 ust. 3a ustawy 

26. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 

29 ust. 4 ustawy 

http://www.zzo-czarnowko.pl/
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27. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp: 

Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 

91 ust. 2a ustawy 

28. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

29. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy. 

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów 

dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów. 

30. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje, że: 

 administratorem danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna 

Kraina Sp. z o.o. Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, tel. 598624388; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów „Czysta 

Błękitna Kraina Sp. z o.o jest pani Kamilla Pietrzyk, e-mail: biuro@zzo-czarnowko.pl, tel. 

598/624-388; 

 dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Odbiór, 

transport i zagospodarowanie odpadów z grupy 1912 w 2021r, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), 

dalej Ustawa Pzp; 

 dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 

ustawy Pzp, przez okres lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących 

Wykonawcy 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; 

 w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą 

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

 Wykonawca posiada: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy; 

 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; 
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 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO; 

 Wykonawcy 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 Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

31. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, 

2) Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz urządzeń technicznych 

3) Załącznik nr 3 do SIWZ - Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu, 

4) Załącznik nr 4 do SIWZ - formularz oferty, 

5) Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy,  

6) Załącznik nr 6 do SIWZ - jednolity dokument w formacie .DOC (wersja edytowalna), 
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