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DAE-242/10/I/2022 

Korczowa, dnia 2022-11-10 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

na: 

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, segregowanych i niesegregowanych dla potrzeb Zakładu 

Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej w podziale na części: 

 

Cześć I: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, segregowanych i niesegregowanych z terenu 

nieruchomości położonej w miejscowości Przemyśl ul. Stefana Czarnieckiego 10 (Pawilon Odpraw 

Międzynarodowych w Przemyślu 

Cześć II: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, segregowanych i niesegregowanych z terenu 

drogowego w Krościenku 

Cześć III: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, segregowanych i niesegregowanych z terenu 

drogowego przejścia granicznego w Budomierzu 

Cześć IV: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, segregowanych i niesegregowanych z terenu 

kolejowe Przejścia Granicznego w Werchracie 

 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą 

Pzp”, o szacunkowej wartości przekraczającej progi unijne. 

 

Zatwierdzam 

DYREKTOR ZAKŁADU 

mgr Jerzy Wołoszyn 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej 

Korczowa - Przejście Graniczne 

37-552 Młyny 

tel. (16) 624-25-50 

e-mail: korczowa@zopgkor.pl  

adres strony internetowej: https://zopgkor.bip.gov.pl/ 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Niniejsze postępowanie 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.– 

zwana dalej ustawą) oraz zgodnie z niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  

2. Użyte w treści specyfikacji warunków zamówienia:  

- pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1710 z późn. zm.).  

- pojęcie SWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

-  pojęcie Platformy zakupowej - należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu 

związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące w szczególności do 

przekazywania ofert, oświadczeń oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, zwane dalej Platformą lub Systemem.  

-  forma elektroniczna – należy przez to rozumieć formę czynności prawnej określoną w art. 781 §1 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.),  

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 

140 000 euro.  

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia aukcji elektronicznej.  

5. Zamawiający nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu postanowienia art. 139 ustawy. W związku 

z powyższym, 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. W takim przypadku, Wykonawca nie 

jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia (JEDZ), które będzie składane na żądanie 

Zamawiającego, wyłącznie przez tego Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, segregowanych 

i niesegregowanych dla potrzeb Zakładu Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej w podziale na części: 

1) Cześć I: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, segregowanych i niesegregowanych 

z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Przemyśl ul. Stefana Czarnieckiego 10 (Pawilon 

Odpraw Międzynarodowych w Przemyślu), w ilości: 

• niesegregowane odpady komunalne kod 20 03 01 – 48 szt. – pojemnik 110 l., 

• opakowania z papieru i tektury kod 15 01 01 – 12 szt. - pojemnik 110 l., 

• opakowania z tworzyw sztucznych kod 15 01 02 – 12 szt. - pojemnik 110 l., 

• opakowania ze szkła kod 15 01 07 – 12 szt. – pojemnik 110 l. 

mailto:korczowa@zopgkor.pl
https://zopgkor.bip.gov.pl/
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2) Cześć II: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, segregowanych i niesegregowanych 

z terenu drogowego w Krościenku, w ilości: 

• niesegregowane odpady komunalne kod 20 03 01 - 52 szt. – kontener KP 7, pojemność 7 M3 , 

• opakowania z papieru i tektury kod 15 01 01 – 35 szt. – pojemnik typu 1100 l., 

• opakowania z tworzyw sztucznych kod 15 01 02 – 50 szt. - pojemnik typu 1100 l., 

• opakowania ze szkła kod 15 01 07 – 5 szt. pojemnik typu 1100 l.. 

3) Cześć III: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, segregowanych i niesegregowanych 

z terenu drogowego przejścia granicznego w Budomierzu, w ilości: 

• niesegregowane odpady komunalne kod 20 03 01 - 65 szt. – kontener KP 7, pojemność 7 M3 ,  

• opakowania z papieru i tektury kod 15 01 01 –15 szt. kontener KP 7, pojemność 7 M3 ,  

• opakowania z tworzyw sztucznych kod 15 01 02 – 28 szt. - kontener KP 7, pojemność 7 M3,  

• opakowania ze szkła kod 15 01 07 – 2 szt. kontener KP 7, pojemność 7 M3 ,  

4) Cześć IV: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, segregowanych i niesegregowanych 

z terenu kolejowe Przejścia Granicznego w Werchracie: 

• niesegregowane odpady komunalne kod 20 03 01 - 12 szt. – pojemnik 120 l.,  

• opakowania z papieru i tektury kod 15 01 01 – 3 szt. – pojemnik 120 l.,   

• opakowania z tworzyw sztucznych kod 15 01 02 – 12 szt. - pojemnik 120 l.,   

• opakowania ze szkła kod 15 01 07 - 3 szt. - pojemnik 120 l. 

1. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem: 

90500000-2 Usługi związane z odpadami  

90511000-2 Usługi wywozu odpadów. 

2. Szczegółowy opis zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SWZ. 

3. Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji poprzez złożenie 

jednostronnego pisemnego oświadczenia zawierającego ilości odpadów komunalnych, których odbiór ma 

nastąpić w ramach prawa opcji.  

Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji może nastąpić w terminie najpóźniej 3 dni przed upływem 

terminu obowiązywania umowy. Prawo opcji polega na zwiększeniu ilości zamówienia podstawowego do 

20% wartości tego zamówienia określonego w umowie. Uprawnienie o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym może być wykonane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 20% wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w umowie. Skorzystanie z prawa opcji powoduje zwiększenie maksymalnego 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie. W przypadku skorzystania z prawa opcji 

postanowienia umowy w zakresie cen stosuje się bezpośrednio do zwiększonego zakresu zamówienia. 

Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest należyte wykonywanie przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej 

umowy. Z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje 

jakiekolwiek roszczenie. 

4. W związku z tym, że ilość odpadów komunalnych, segregowanych i niesegregowanych uzależniona jest od 

bieżących potrzeb Zamawiającego, Zamawiający zastrzega, że ilość odpadów komunalnych, segregowanych 

i niesegregowanych podana w załączniku nr 2a, 2b, 2c, 2d do SWZ jest ilością szacunkową, która służy do 

prawidłowej oceny ofert według kryterium „cena” 60%. Ilość ta może ulec zmianie – zgodnie z faktycznymi 

potrzebami Zamawiającego i nie będzie przedmiotem jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 

Zamawiający gwarantuje, że wartość minimalna zamówienia udzielonego Wykonawcy wyniesie 50% 

całkowitego wynagrodzenia określonego w umowie. 

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców jeżeli są już znani. Informacji należy 

udzielić na formularzu ofertowym – stanowiącym załączniku nr 2a, 2b, 2c, 2d do SWZ. 
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IV. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia będzie obowiązywał przez okres 12 miesięcy licząc od dnia 01.01.2023 r. do 

31.12.2023 r. 

Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminów realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy 

stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym  

Określenie warunków:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów. 

Określenie warunków:  

a) Wykonawca winien wykazać, iż posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 

• w gminie miejskiej Przemyśl – część I, 

• w gminie Ustrzyki Dolne - część II, 

• w gminie Lubaczów – część III, 

• w gminie Horyniec-Zdrój - część IV. 

– na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz U. z 2022 

r. poz. 1297 z późn. zm.), co najmniej w następującym zakresie: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, 

niesegregowane odpady zmieszane, 

b) Wykonawca winien wykazać, iż posiada wpis do rejestru BDO (rejestr podmiotów wprowadzających 

produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami), o których mowa w art. 49 ustawy 

o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów 

obejmujących przedmiot zamówienia, 

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej  

Określenie warunków:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej  

Określenie warunków:  

Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców dysponujących: 

• co najmniej jednym samochodem typu śmieciarka dostosowanym do wywozu pojemników 110 l.  dla 

Części I, 

• co najmniej jednym samochodem typu śmieciarka dostosowanym do wywozu kontenerów KP-7 oraz 

co najmniej jednym samochodem typu śmieciarka dostosowanym do wywozu pojemników 1100 l. dla 

Części II, 

• co najmniej jednym samochodem typu śmieciarka dostosowanym do wywozu kontenerów KP-7 dla 

Części III, 

• co najmniej jednym samochodem typu śmieciarka dostosowanym do wywozu pojemników 120 l.  dla 

Części IV. 

 

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie 
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warunku przez Wykonawców. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden 

z wnioskodawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia spełni ten warunek.  

W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni 

wykonawcy Załącznik nr 5 do SWZ (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

kwalifikowanym). 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie 

w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie 

spełnia” 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem kwalifikowanym), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.  

Wykonawca może przedstawić też inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty 

musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega 

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawy, 

których wskazane zdolności dotyczą.  

 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 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.  

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie 

na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do 

reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę 

nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci.  

Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 

zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 

mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

 

VI. Podstawy wykluczenia  

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

którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
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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) 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 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

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

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

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

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

popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy 

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

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

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

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

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

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

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego, 

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

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

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1, 

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

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

wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, 

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

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

z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 

należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

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

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, 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 oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, tj. 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.  

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(46)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(54)ust(1)&cm=DOCUMENT
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2. Na podstawie art. 109 ust. 1. pkt 4. z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć 

wykonawcę 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. 

3. Mocą art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. 2022 poz. 835), zwaną dalej „specustawą sankcyjną” 

ustawodawca przewidział krajową obligatoryjną podstawę do badania wykonawcy pod kątem wykluczenia 

z postępowania, jeżeli:  

1) wykonawca oraz uczestnik konkursu wymieniony 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 specustawy sankcyjnej, 

2) wykonawca oraz uczestnik 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 specustawy sankcyjnej, 

3) wykonawca oraz uczestnik 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 specustawy sankcyjnej. 

4. Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 

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

na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.229 z 31.07.2014 r., str. 1) - dalej rozporządzenie nr 833/2014, zmienionego art. 1 

pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1269 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz.Urz.UE.L.93. z 21.07.2022 r., str. 1) – dalej rozporządzenie nr 2022/1269. 

5. Oferta wykonawcy, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 specustawy sankcyjnej lub art. 5k 

rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 zostanie odrzucona, na podstawie art. 226 pkt 2 lit. a) ustawy Pzp. 

 

VII. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia, spełniania warunków udziału 

w postepowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) 

1. Oświadczenia, dokumenty oraz pełnomocnictwa składane wraz z ofertą (Załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d do 

SWZ) za pośrednictwem Platformy zakupowej: 

1) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres, 

podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego 

wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą. 

W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania 

ich w postepowaniu (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

kwalifikowanym), 

2) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które elementy 

zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy, sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym 
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w załączniku nr 5 do SWZ (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

kwalifikowanym), 

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

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ 

w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub 

sytuacji podmiotu trzeciego (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

kwalifikowanym). 

 

2.    Oświadczenia i dokumenty składane na podstawie wezwania Zamawiającego: 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 127 ustawy, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia: 

1) Oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy, na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia, zwanego dalej „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: 

a) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa na formularzu JEDZ (Załącznik nr 

4 do SWZ lub przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę internetową 

https://espd.uzp.gov.pl/). Wykonawca składa JEDZ w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną 

w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, 

b) JEDZ sporządza odrębnie: - 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; - podmiot trzeci, na 

którego potencjał 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; - podwykonawca, na którego zasobach wykonawca nie polega przy 

wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku musi zostać 

wypełniona część II sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia). JEDZ podpisuje kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym podwykonawca (jeżeli zamawiający weryfikuje podstawy wykluczenia w 

odniesieniu do podwykonawcy).   

c) Wykonawca sporządzi oświadczenie JEDZ za pośrednictwem: 

  -przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę internetową https://espd.uzp.gov.pl/  

Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień 

Publicznych pod adresem:  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf 

d) Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt a) stanowią wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2) Oświadczenia o 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 

https://espd.uzp.gov.pl/
https://espd.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
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destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE nr L 229 Z 31.7.2014, str.1), dalej rozporządzenie nr 

833/2014, zmienionego art. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1269 w sprawie zmiany 

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

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.93. z 21.07.2022 r., str. 1) – dalej rozporządzenie nr 

2022/1269 oraz o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7ust. 1 ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 7 do SWZ - w formie elektronicznej, w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym). 

W tym oświadczeniu Wykonawca oświadcza również, czy w stosunku do podwykonawców, dostawców 

i podmiotów, na których zdolności Wykonawca polega, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % 

wartości zamówienia, nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014 

zmienionego art. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1269 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 

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

na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L.93. z 21.07.2022 r., str. 1). 

3) Podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

tj.: 

a) wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości: 

• w gminie miejskiej Przemyśl – część I, 

• w gminie Ustrzyki Dolne - część II, 

• w gminie Lubaczów – część III, 

• w gminie Horyniec-Zdrój - część IV 

- na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz U. 

z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm., co najmniej w następującym zakresie: papier, metale, tworzywa 

sztuczne, szkło, niesegregowane odpady zmieszane (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem kwalifikowanym), 

b) wpisu do rejestru BDO (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach 

I gospodarujących odpadami), o których mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów obejmujących przedmiot 

zamówienia (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

kwalifikowanym), 

c) wykazu samochodów typu śmieciarki wraz z normą spalin (Załącznik Nr 9 do SWZ) dostosowane do 

wywozu: 

• pojemników 110 l.  dla Części I, 

• kontenerów KP-7  oraz pojemników 1100 l. dla Części II, 

• kontenerów KP-7 dla Części III, 

• pojemników 120 l.  dla Części IV. 

(w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym), 

d) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, art. 108 ust. 1 

pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 

karnego,  sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w formie elektronicznej, w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym)- przedkładane na okoliczność wykazania 

niepodlegania wykluczeniu, 

e) 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, sporządzonej nie wcześniej niż 3 
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miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

(w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym) - 

przedkładane na okoliczność wykazania niepodlegania wykluczeniu, 

f) oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 t.j.), z innym 

Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 

oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy 

Pzp – Załącznik nr 8 do SWZ (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

kwalifikowanym). 

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

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy dane umożliwiające 

dostęp do tych środków. 

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

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

5. Do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają 

w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. 

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).  

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 

z Wykonawcami  

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zopgkor . 

2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, 

przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego”.  

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich 

przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację  za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty 

elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: przetargi@zopgkor.pl . 

3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu 

składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. 

Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, 

będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego 

Wykonawcy. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/zopgkor
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 

bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może 

ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na 

platformazakupowa.pl, tj.: 

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

2) 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, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 

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

6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie 

UTF8, 

7) 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. 

6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym 

na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z platformazakupowa.pl, 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”).  

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę  

w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy 

Pzp. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności 

logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności 

podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce 

„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

8. Osoby wskazane do komunikowania się z Wykonawcami: 

− w zakresie przedmiotu zamówienia i zagadnień proceduralnych: Jowita Jarema. 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium.  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 

- dla Części I – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, 

- dla Części II – 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), 

- dla Części III – 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), 

- dla Części IV – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

1) pieniądzu;  

2) gwarancjach bankowych;  

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 

t.j.).  

4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 

NR KONTA 53 1010 1528 0018 6313 9120 0000 

IBAN: PL 53 1010 1528 00018 6313 9120 0000  

SWIFT: NBPPLPLPW 

z podaniem tytułu: „Wadium – odbiór odpadów Część … ” 

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

Zamawiającego.  

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub 

poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:  

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 uPzp., 

2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;  

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie, 

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą 

(z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert), 

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania,  

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest:  

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 uPzp), 

Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych 

z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma 

wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium 

w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 uPzp. zostanie odrzucona .  

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 uPzp.  

 

X. Termin związania ofertą  

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 15-03-2023 r. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

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

wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie 

do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
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2. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 2a, 2b, 2c, 2d do SWZ (w formie 

elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym), 

3. Oświadczenia, dokumenty oraz pełnomocnictwa składane wraz z ofertą (Załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d do 

SWZ) za pośrednictwem Platformy zakupowej: 

1) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do 

reprezentowania ich w postępowaniu. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia. w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone 

w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowalnym podpisem elektronicznym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo 

o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może 

być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.  

2) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które elementy 

zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy, sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym 

w Załączniku nr 5 do SWZ (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

kwalifikowanym), 

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

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ) 

lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub 

sytuacji podmiotu trzeciego (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

kwalifikowanym), 

4) Na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy Wykonawca NIE składa JEDZ na etapie składania ofert. 

Wykonawca złoży JEDZ na podstawie wezwania Zamawiającego. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 

organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu 

potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 

zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest 

zobowiązany do złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, jeżeli zamawiający może je uzyskać 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające 

dostęp do tych dokumentów.  

5. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji 

łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby.  

6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co 

do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  
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7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem kwalifikowanym. 

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 

czytelny.  

9. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 t.j.), Wykonawca powinien 

nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

10. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) w przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 

r. poz. 1233 tj.), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym 

i odpowiednio oznaczonym pliku.  

11. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie zgodnie z Rozdziałem VIII SWZ.  

12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub 

wycofać ofertę. w tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty 

następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.  

13. Przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz 

z tłumaczeniem na język polski.  

14. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem                        

i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów 

udziału w postępowaniu.  

 

XII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert  

 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16-12-2022 r. do godz. 9:00 

2. Sposób składania ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zopgkor 

3. Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej, o której mowa w pkt 2, w dniu 16-12-2022 r. o godz. 

10:00. 

4. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

5. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników 

należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

6. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca 

powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności 

wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2  ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 sporządza się, pod rygorem 

nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości 

postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

https://platformazakupowa.pl/pn/zopgkor
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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7. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą 

spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 

zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 

1 lipca 2016 roku”. 

8. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia 

odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES. 

9. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania 

oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została 

zaszyfrowana i złożona. 

10. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 

maksymalnie 500 MB. 

11. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 

samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może 

doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

12. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików. 

13. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na 

stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

14. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

15. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

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

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Uwaga!  

Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert 

z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do 

przekazu wideo on-line, a ma jedynie takie uprawnienie. 

16. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia 

ofert w terminie określonym przez Zamawiającego otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

17. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty  

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku                             

(z dokładnością do 1 grosza z zaokrągleniem w górę). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 

niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Ceną oferty jest kwota (łaczna wartość brutto) wymieniona w Formularzu Oferty – Załącznik nr 2a, 2b, 2c, 

2d do SWZ. 

3. Cenę należy obliczyć  w oparciu o szacunkowe ilości odpadów podane w opisie przedmiotu zamówienia 

oraz w formularzu ofertowym. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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4. Podane w formularzu ofertowym ilości odpadów są szacunkowe i służą do określenia ceny oferty. 

Rozliczenie za wykonanie usługi nastąpi za ilość rzeczywiście odebranych i zagospodarowanych odpadów 

wg cen jednostkowych podanych w formularzu oferty.   

5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze Umowy 

stanowiącym Załącznik nr 3  do SWZ. 

6. 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 

931, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej  

w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

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

powstania obowiązku podatkowego, 

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

podatku, 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

 

XIV. Kryteria oceny ofert.  

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w SWZ.  

2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie następujących kryteriów  

i przyznanej im wagi: 

Cena (C) – 60 pkt, 

Czas odbioru odpadów (O) – 40 pkt. 

3. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów: 

1) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie wskazana w Formularzu oferty cena brutto podana przez 

Wykonawcę. Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

 

najniższa cena spośród ofert ocenianych 

C = ------------------------------------------------------------   x   60 pkt 

cena oferty ocenianej 

Zamawiający określa maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać Wykonawca za to kryterium:  

60 punktów. 

2) W ramach kryterium „Czas odbioru odpadów” oceniany będzie czas odbioru odpadów wskazany 

w Formularzu ofertowym przez Wykonawcę. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego 

kryterium zostanie obliczona w następujący sposób: 

Czas odbioru odpadów 
(O) 

72 godz. 48 godz. 24 godz. 

Liczba punktów  0 20 40 
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Zamawiający określa maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać Wykonawca za to kryterium:  

40 punktów. 

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która łącznie (w dwóch kryteriach) otrzyma największą 

ilość punktów. Liczba punktów zostanie ustalona według następującego wzoru : 

S = C + O 

 gdzie : 

C – to wartość punktowa za kryterium „Cena” 

O – to wartość punktowa za kryterium „Czas odbioru odpadów” 

S – to suma wartości punktowych za dwa kryteria. 

 

5. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów w kryteriach oceny ofert. Za ofertę najkorzystniejszą 

uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów.  

 

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz 

nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania 

działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt.1 na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  

3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może wymagać przedłożenia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

 

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia  

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. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 

o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

3. Odwołanie przysługuje na:  

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

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany 

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

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu.  

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.  

6. Odwołanie wnosi się w terminie:  

3) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  

4) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

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

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

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

stanowiących podstawę jego wniesienia.  

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz 

uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie 

stanowią inaczej.  

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

zamówień publicznych".  

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 

postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  

 

XVII. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 

dowolną liczbę części 

 

XVIII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

XIX. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko 

w walucie polskiej PLN  

 

XX. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych  

 

XXI. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu  

 

XXII. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 95 ustawy  

 

XXIII. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa 

w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy 

 

XXIV. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia 
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XXV. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

XXVI. Ochrona danych osobowych 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

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

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

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

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zakład Obsługi Przejść Granicznych 

w Korczowej; 

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

e-mail :rodo@zogpkor.pl 

3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 

segregowanych i niesegregowanych  dla potrzeb Zakładu Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej : nr 

DAE-242/10/I/2022 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

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

5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest 

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

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp; 

7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) 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 ***; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO; 

9) 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.  

10) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. w trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 
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wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

_____________________ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

 

 

 

 

XXVIII. Wzory oświadczeń i dokumentów stanowiące załączniki do SWZ:  

 

Załącznik nr 1 do SWZ –  Opis przedmiotu zamówienia,  

Załącznik nr 2 do SWZ –  Formularz ofertowy,  

Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór umowy,  

Załącznik nr 4 do SWZ –  JEDZ,  

Załącznik nr 5 do SWZ –  Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,  

Załącznik nr 6 do SWZ –  Zobowiązanie innego podmiotu,  

Załącznik nr 7 do SWZ –  Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – specustawa sankcyjna, 

Załącznik nr 8 do SWZ –  Oświadczenie grupa kapitałowa, 

Załącznik nr 9 do SWZ –  Wykaz pojazdów. 
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