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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dokument zamówienia dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie 
usług transportu odpadów.   
 
 
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
 

90.50.00.00-2        Usługi zawiązane z odpadami 

  

90.51.10.00-2  Usługi wywozu odpadów  

 
 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 
internetowej prowadzonego postępowania: 

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz 
tel.: 87 423 20 22 
e- mail: pwikpisz@hot.pl 
adres strony internetowej: http://www.pwik.bip.hi.pl/ 
strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik.pisz 
 
 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

 
https://platformazakupowa.pl/pn/pwik.pisz 
 

III. Tryb udzielenia zamówienia: 

 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 

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

2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień klasycznych  
o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.  

3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury 
odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Stosownie do przywołanych przepisów 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. 

4. Do spraw nieuregulowanych zapisami w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej 
dalej „SWZ”) mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy oraz przepisy ustawy  z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 poz. 1360 z późn. zm.), o ile przepisy ustawy nie stanowią 

https://platformazakupowa.pl/pn/pwik.pisz
https://platformazakupowa.pl/pn/pwik.pisz
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inaczej. 
5. Przez akty prawne przytoczone w SWZ rozumieć należy te akty prawne wraz ze zmianami, nawet  

jeżeli zmian tych nie przytoczono w treści SWZ.  

6. Rodzaj zamówienia: usługi. 
 
 

IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji: 

 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 
 

V. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług transportu odpadów. 
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania: 

1) Zadanie 1 – transport odpadów opakowań z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, 
transport odpadów opakowań ze szkła o kodzie 15 01 07 oraz transport odpadów  
w postaci zużytych opon o kodzie 16 01 03. Transport odbywać będzie ze stacji 
magazynowej przy ul. Olsztyńskiej 3 w Piszu do Zakładu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Sp. z o. o. w Olsztynie. Odległość: Pisz – Olsztyn (do 140 km w jedną stronę): 

a) dla odpadów opakowań z tworzyw sztucznych: 
- szacunkowa ilość odbioru odpadów z tworzyw sztucznych 800 Mg, 
- średnia waga jednego kursu nie mniej niż 5 Mg,  
- prognozowana ilość kursów 155, 

b) dla odpadów opakowań ze szkła:  
- szacunkowa ilość odbioru odpadów ze szkła 700 Mg, 
- średnia waga jednego kursu nie mniej niż 20 Mg, 
- prognozowana ilość kursów 32, 

c) dla zużytych opon: 
- szacunkowa ilość odbioru zużytych opon 50 Mg, 
- średnia waga jednego kursu nie mniej niż 12 Mg, 
- prognozowana ilość kursów 5, 

2) Zadanie 2 - transport odpadów o kodach 17 01 07, 17 01 01. Przedmiotem zamówienia 
w zadaniu nr 2 jest transport odpadów zmieszanych z betonu i gruzu o kodzie 17 01 07 
oraz odpadów betonu i gruzu o kodzie 17 01 01. Transport odbywać się będzie ze stacji 
magazynowej w Kotle Dużym do ZUOK w Spytkowie. Odległość Kocioł Duży – Spytkowo 
(do 70 km w jedna stronę).  

a) dla odpadów zmieszanych z betonu i gruzu: 
- szacunkowa ilość odbioru odpadów zmieszanych z betonu 
  i gruzu 500 Mg, 
- średnia waga jednego kursu nie mniej niż 14 Mg 
- prognozowana ilość kursów w okresie trwania umowy 36, 

b) dla odpadów betonu i gruzu: 
- szacunkowa ilość odbioru odpadów betonu i gruzu to 50 Mg, 
- średnia waga jednego kursu nie mniej niż 14 Mg, 
- prognozowana ilość kursów w okresie trwania umowy 4. 

3) Zadanie 3 – transport odpadów o kodzie 20 03 01. Przedmiotem zamówienia w zadaniu 
nr 3 jest transport komunalnych odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01. Transport 
odbywać się będzie ze stacji magazynowej w Kotle Dużym do ZGOK w Olsztynie. Odległość 
Kocioł Duży – Olsztyn (do 150 km w jedna stronę). Szacunkowa ilość odbioru odpadów 
zmieszanych to 600 Mg, średnia waga jednego kursu nie mniej niż 20 Mg transportu 
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odpadu, prognozowana ilość kursów w okresie trwania umowy 30. 
3. Zamawiający informuje iż faktyczna ilość kursów transportu w zadaniach nr 1, 2, 3 uzależniona 

będzie od ilości i wielkości zapotrzebowania określonego przez Zamawiającego w okresie 

trwania umowy i może być niższa lub wyższa od ilości podanych w przedmiocie zamówienia 

dotyczącego danego zadania. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego z tego tytułu 

żadne roszczenia. 

4. Dla zadań 1, 2, 3 maksymalna ilość kursów wykonanych w ciągu jednego dnia -   2 dla każdego 
rodzaju odpadu.  

5. Załadunek odpadów na samochody Wykonawcy odbywać się będzie na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia pojazdu przystosowanego do przewozu 
odpadów, dostosowanego do możliwości technicznych ładowarki (zasięg zasypu do 4 m). 

6. Transport odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów 
poza środki transportu, w szczególności ich wysypywanie, pylenie i wyciek oraz ograniczający 
do minimum uciążliwość zapachową. 

7. Transport odpadów odbywa się w sposób ograniczający do minimum oddziaływanie czynników 
atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie 
transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), ustawa z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 
z późn. zm.) i innymi przepisami prawa regulującymi wykonywanie przedmiotu zamówienia,  
w tym w szczególności dotyczącymi prowadzenie ewidencji odpadów.  

9. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia odebranych odpadów, w ramach wykonywania 
przedmiotu zamówienia, na której każdorazowo będzie ważył odebrane odpady. Czynność 
ważenia odpadów zostanie każdorazowo udokumentowana sporządzonym przez Wykonawcę 
raportem wagowym i kartą przekazania odpadów w systemie BDO. 

10. Wykonawca każdorazowo będzie dokonywał ważenia transportowanych odpadów na wadze 
najazdowej zlokalizowanej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Pisz 
oraz uzyskiwał potwierdzenia wagi transportowanych odpadów przez podmiot przyjmujący/ 
odbierający. 

11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać przez cały okres trwania zamówienia wymagane 
prawem zezwolenie na prowadzenie działalności stanowiącej przedmiot zamówienia 
i okazywać je na każde żądanie Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej 
staranności zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z zakresu ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach. 

13. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest do realizacji przedmiotu 
zamówienia w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na 
wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z tymi zmianami. 

14. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 

15. Wymagania odnośnie środków transportu odpadów dla Zadań 1, 2 i 3: 
1) samochód ciężarowy- ciągnik siodłowy, 
2) naczepa z ruchomą podłogą otwierana z tyłu, 
3) wysokość naczepy- max. 4 m, 
4) ładowność dla odpadów - max. 24 Mg, 
5) dopuszczalna masa całkowita zestawu (ciągnik siodłowy + naczepa z towarem) nie 

może przekroczyć 40 Mg. 
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VI. Termin wykonania zamówienia: 

 
1. Termin wykonania zamówienia dla zadania nr 1 oraz nr 2 wynosi do 12 miesięcy od daty 

wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia realizacji zamówienia 
(umowy). Zamawiający zakłada wydanie polecenia rozpoczęcia realizacji umowy w terminie 
styczeń 2022 roku. 

2. Termin wykonania zamówienia dla zadania nr 3 wynosi do 6 miesięcy od daty wydania przez 

Zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia realizacji zamówienia (umowy). 

Zamawiający zakłada wydanie polecenia rozpoczęcia realizacji umowy w terminie styczeń 2022 

roku. 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla zadań 1, 2 oraz 3 może zostać skrócony,  
w przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia.  

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 może zostać skrócony w przypadku 
otwarcia przez ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie Punktu Przeładunkowego znajdującego się przy 
ulicy Tęczowej w Piszu.   
 

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy: 

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SWZ oraz 
danych zawartych w ofercie. 

2. Projekt umowy stanowią załącznik: 
1) dla Zadania nr 1 – załącznik nr 7a do SWZ,  
2) dla Zadania nr 2 – załącznik nr 7b do SWZ oraz 
3) dla Zadania nr 3 – załącznik nr 7c do SWZ. 

 
 

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 
komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: 

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

platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pwik.pisz 
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym 

a wykonawcami w zakresie: 
1) przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 
2) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych 

środków dowodowych; 
3) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do 

złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń 
składanych w postępowaniu; 

4) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień 
dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych 
podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń 
składanych w postępowaniu; 

5) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści 
przedmiotowych środków dowodowych; 

6) przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/pwik.pisz
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zamówień publicznych; 
7) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 
8) przesyłania odwołania/inne 

 
     odbywa się 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, opcjonalnie, 
komunikację  za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby 
uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zamowienia@pwik.pisz.pl 

3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje 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 za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

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 ROZPORZĄDZENIE 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 zamieszcza wymagania 
dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania 
czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem 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, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,  
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 Prawo Zamówień Publicznych. 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
file:///C:/Users/M_kosakowska/AppData/Local/Temp/Temp1_BIO.zip/BIO/zamowienia@pwik.pisz.pl
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/


2/ZPU/2022 „Świadczenie usług transportu odpadów” 

 
 

Strona 7 z 28 

8. 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 
 

IX. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji 
określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy: 

 
1. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w cz. VIII SWZ. 
2. Zamawiający nie wymaga użycia narządzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie 

dostępne.  
 

X. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami: 

 
1. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 

pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem 
adresu email. 

2. Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się z Wykonawcami przy użyciu poczty 
elektronicznej: zamowienia@pwik.pisz.pl. 

3. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są: 
1) w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia Pan Paweł Brandt. tel. 

600 971 994,  
2) w sprawach związanych z procedurą przetargową Pani Katarzyna Żęgota tel. (87) 423 

38 50 wew. 33. 
4. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są 

istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, 
ofert, o ile jej treść jest udokumentowana (wymagana jest pisemna notatka z ustnej rozmowy). 

 

XI. Termin związania ofertą: 

 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14 marca 

2023 r. (tj. 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu 
związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert).  

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 
zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego (tj. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków 
pisarskich, które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą.  

 

XII. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla każdego zadania, z wyjątkiem przypadków 

określonych w ustawie.  

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
file:///C:/Users/M_kosakowska/AppData/Local/Temp/Temp1_BIO.zip/BIO/zamowienia@pwik.pisz.pl
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2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach 
zamówienia. Wzór formularza ofertowego stanowią dla: 

1) Zadania nr 1 - Załącznik Nr 1a do SWZ, 
2) Zadania nr 2 - Załącznik Nr 1b do SWZ, 

3) Zadania nr 3 - Załącznik Nr 1c do SWZ.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści 
oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu ofertowym. 

3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
4. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę. 
5. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Oferta musi być 
podpisana przez osobę upoważnioną. 

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. W terminie składania ofert określonym w cz. XIII ust. 1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć Zamawiającemu ofertę, która powinna zawierać następujące oświadczenia  
i dokumenty: 

1) Formularz ofertowy – (sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SWZ 
dla Zadania nr 1, Załącznik nr 1b do SWZ dla Zadania nr 2 oraz Załącznik nr 1c do SWZ 
dla Zadania nr 3), sporządzony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. 
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 
Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas 
obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach, 

2) Oświadczenie JEDZ, o których mowa w rozdziale XXIV, sporządzone pod rygorem 
nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) podpisane przez osobę/osoby 
upoważnione do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie, złożone przez; 
a) Wykonawcę, 

b) każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia); 

c) każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby na zasadzie art. 118 

ustawy (o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów). 

3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, stanowiące 

załącznik nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy). 

4) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu 

udostępniającego zasoby: 

a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub 

podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, 

żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 

właściwego rejestru; 

b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia 

dokumentów, o których mowa w lit a, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca lub podmiot 

udostępniający zasoby wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, 

której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których 

mowa w lit a, Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego 

zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu 

potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.  
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5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego (jeżeli dotyczy). 

6) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale XVI SWZ. 

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ. 

8. Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 7 pkt 5 składa się, pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie -  

w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 

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

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

przekazywanych danych. 

9. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

10. 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. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

11. 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”. 

12. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu 

w formacie XAdES. 

13. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu 

składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

14. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu 

składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono  

w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

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

15. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne  

z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez 

innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

16. 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. 

17. Zalecenia: 

1) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne  

z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych”. 

2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf 

3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

jednego z formatów: 

a) .zip  

b) .7Z 

4) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: 

.rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za 

złożone nieskutecznie. 

5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików 

składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym 

PAdES.  

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie  

z dokumentem podpisywanym. 

7) 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.  

8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

9) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się  

o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu 

do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 

godziny przed terminem składania ofert/wniosków. 
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10) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 

SHA1.   

11) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików.  

12) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 

czasu. 

13) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu 

ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików 

co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

 

XIII. Sposób oraz termin składania ofert: 

 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik.pisz w myśl ustawy na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania do dnia 15 grudnia 2022 r. do godz. 10:00.  

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

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

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. 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 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. 

5. 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. 

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje 

XIV. Termin otwarcia ofert: 

 
1. Procedura otwarcia ofert rozpocznie się w dniu 15 grudnia 2022 r., o godz. 10:05. 
2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu, którego następuje składanie 

ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/pwik.pisz
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

5. 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 zawartych w ofertach. 
6. Zgodnie z ustawą Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia 

ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za 
pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line. 

 

XV. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy: 

 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. 
zm.), 

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 z późn. zm.) lub w art. 
54 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 463 z późn. zm.), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 
w art. 299 Kodeksu karnego,  

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

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 
9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

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 
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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 (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 275), 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. 

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2  
i 5 ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 
110 ust. 2 pkt 1-3 ustawy. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności,  
o których mowa w zdaniu poprzednim, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez 
Wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, nie są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem Wykonawcy. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający 
bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców. 
 

XVI. Zakaz udzielania zamówień, o którym mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz podstawy 

wykluczenia wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego: 

 
1. Ponadto, w związku z wejściem w życie regulacji rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 

31.07.2014 r. dotyczącego środków organizacyjnych w związku z działaniem Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainę w brzmieniu zmienionym /określonym rozrządzeniem 

Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 08.04.2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 

dotyczącego środków organizacyjnych w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację 

na Ukrainie (zwanym dalej „rozporządzeniem”) oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wsparciu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)– stanowiących regulacje 

prawa powszechnie obowiązującego, które statuują wobec tzw. podmiotów 

objętych/określonych dyspozycją tych aktów prawnych – zgodnie z poniższym) sankcje i zakazy 
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związane z obszarem zamówień publicznych – wskazuje, iż na gruncie niniejszego 

postępowania obok podstaw wykluczenia określonych w cz. XV  (tzn. statuowanych przepisami 

art. 108 ustawy), zastosowanie mają również sankcje określone tymi regulacjami szczególnymi. 

2. Wedle przedmiotowych regulacji: 

- Wykonawca stanowiący podmiot, o którym mowa w artykule 5k ust. 1 rozporządzenia, nie 

może uzyskać jakiegokolwiek zamówienia publicznego, ani dalej wykonywać jakiegokolwiek 

zamówienia publicznego (również przy udziale podmiotu trzeciego, podwykonawcy lub 

dostawcy w sytuacji, o której mowa w art. 5k ust. 1 rozporządzenia) – przy zastrzeżeniu 

artykułu 5k ust. 4 rozporządzenia; 

- Wykonawca stanowiący podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wsparciu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w okresie trwania 

okoliczności tam wskazanych, podlega obligatoryjnemu wykluczeniu z udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tzn. złożona przez takiego 

wykonawcę oferta podlega odrzuceniu zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 

r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wsparciu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, a ponadto w przypadku, jeżeli  

w okresie wykluczenia taki podmiot ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, to 

zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wsparciu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego podlega on karze pieniężnej nakładanej decyzją Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych (UZP).  

3. Wskazane sankcje i zakazy dotyczą: 

- podmiotów objętych dyspozycją artykułu 5k ust. 1 rozporządzenia, tzn. podmiotów 

stanowiących: 

a) obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą 

w Rosji;  

b) osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a;  

c) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod 

kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a lub lit. b; 

- podmiotów objętych dyspozycją art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wsparciu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tzn. podmiotów stanowiących 

Wykonawcę:  

a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę, o której mowa w art. 2 ustawy  

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wsparciu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,  

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wsparciu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego;  

b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 01 marca 2018 r.  

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba 

wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisana na listę, o której mowa w ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wsparciu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego lub będąca takim 
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beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę, 

o której mowa w art. 2 ustawy, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wsparciu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;  

c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 

29.09.1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę, o której 

mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wsparciu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 

24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wsparciu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,  

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wsparciu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 

XVII. Sposób obliczenia ceny: 

 
1. Cena podana w ofercie musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi 

uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SWZ, wszelkie 
zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca  
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu 
zamówienia dla poszczególnych zadań.   

2. Cena jednostkowa podana w formularzu oferty jest stała w okresie obowiązywania umowy  
i zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca w Formularzu Oferty dla poszczególnych zadań, sporządzonym według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 1a, 1b, 1c do SWZ, podaje: 

1) cenę jednostkową netto i brutto za 1 kurs transportu odpadu,  
2) cenę netto i brutto za realizację całości zamówienia, 
3) stawkę podatku VAT.  

4. Obliczenia należy wykonać zgodnie z instrukcją zawartą w tabeli w Formularzu oferty. Wartość 
(ceny) brutto Wykonawca oblicza dodając do ceny netto wartość podatku od towarów i usług 
VAT wg właściwej stawki.  

5. Ceną oferty, podlegającą ocenie jest łączna cena brutto za realizacje całego przedmiotu 
zamówienia.  

6. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku.  

7. Wykonawca podaje w Formularzu oferty stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą 
dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. 
Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów  
i usług (VAT) potraktowane będzie jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, 
jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy  
w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy).  

8. Cena oferty jest ceną, której definicję określa art. 3 ust 1 pkt.1 i art. 3 ust 2 ustawy z dnia 
 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 roku, poz. 178)    
tzn.: cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany 
zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów  
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i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 
(usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.  

9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  
10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia dla poszczególnych zadań, 

określone zostały w Załącznikach nr 7a, 7b oraz 7c do SWZ  - Wzór umowy.  
11. Wskazane w cz. V SWZ  na Zadanie nr 1, 2 oraz 3 ilości kursów transportów odpadów 

stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, należy traktować szacunkowo, mogą one ulec 
zmianie stosownie do rzeczywistej ilości kursów transportów odpadów.  Rzeczywiste 
wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia ustalone będzie na podstawie faktycznej 
ilości kursów transportu odpadów przez Wykonawcę oraz zaoferowanej przez Wykonawcę  
w ofercie ceny za 1 kurs transportu odpadów.  

12. Jeżeli zostanie 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 doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 
którą miałby obowiązek rozliczyć. W takim przypadku 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. 
 

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

 
1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania stosowane będzie 

następujące kryterium: 
 

Cena ofertowa brutto „C” – 100 %; 
 

3. Po dokonaniu oceny ofert na poszczególne zadania przez poszczególnych członków komisji 
przetargowej nastąpi wybór najkorzystniejszej oferty. Oferta z najniższą łączną ceną brutto za 
realizację całego przedmiotu zamówienia, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w każdym 
zadaniu. Za podstawę obliczeń przyjęta zostanie łączna cena brutto oferty podana w formularzu 
oferty.  

4. W toku badania i oceny ofert w poszczególnych zadaniach Zamawiający może żądać od 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych 
dokumentów lub oświadczeń Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień  
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający poprawi w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie; 
2) omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została   poprawiona. 

6. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 
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przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów oraz w przypadkach określonych w art. 224 ust. 2 ustawy, 
Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia 
ceny, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 224 ust. 3 ustawy. 

7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
8. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niska ceną, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił 

wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie 
uzasadniają podanej w ofercie ceny. 

9. Ocena ofert, w oparciu o podane w ust. 1 kryteria nastąpi na odrębnym posiedzeniu komisji 
przetargowej, po otwarciu ofert. 

10. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 
względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny 
ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone 
oferty o tej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia  
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert  dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty 
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

11. Zamawiający odrzuci ofertę w sytuacjach określonych w art. 226 ustawy.   

 
 

XIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania Zamawiający 

poinformuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię 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. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę  
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w SWZ. 

4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym 
pismem. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, 
w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 6, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 
tylko jedną ofertę.  

8. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 
na warunkach określonych we wzorze umowy, które stanowią Załącznik nr 7a, 7b, 7c do SWZ. 
Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  
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9.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego 
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo 
unieważnić postępowanie.  

11. Wykonawca, który wskazał, że część zamówienia będzie wykonywana przez podwykonawców, 
zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić nazwy (firmy) podwykonawców, 
adresy oraz dokumenty potwierdzające, że występują oni w obrocie prawnym, wskazać sposób 
reprezentacji i szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, który podwykonawca będzie 
realizował.  

 
 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy: 

 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia 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.  
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  
5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.  

7. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.  

8. Odwołanie wnosi się w terminie:  
1) dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

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

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 
określony w lit. a.  

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów 
zamówienia na stronie internetowej.  

10. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 8 i 9 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.  
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11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 
odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
 a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, 
zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie  
o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając wykonawców do 
przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

12. 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.  

13.  Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu 
oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód 
przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu 
odwołanie.  

14.  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.  

15. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności 
 z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z wyjątkiem przypadku 
zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 523 ust. 1 ustawy, przez uczestnika, który 
przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.  

16.  Zamawiający do czasu otwarcia rozprawy może wnieść odpowiedź na odwołanie.  
17. Uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 

Zamawiającego, może wnieść sprzeciw wobec uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów 
przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części. Sprzeciw wnosi się zgodnie z art. 508 
ust. 1 ustawy (w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej) 
lub ustnie do protokołu.  

18.  Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy, 
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.  

19.  Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma 
interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił. W przeciwnym 
przypadku Izba oddala opozycję.  

20.  Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu 
niejawnym.  

21.  Na czynność Zamawiającego wykonaną zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu, albo, 
 w przypadku uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu, którą wykonał zgodnie 
z żądaniem zawartym w odwołaniu, odwołującemu oraz wykonawcy wezwanemu zgodnie  
z art. 524 ustawy nie przysługują środki ochrony prawnej.  

22.  Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga do sądu.  
23. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX pt. 

„Środki ochrony prawnej” ustawy.  
 

XXI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy, jeżeli Zamawiający je 
przewiduje: 

 
Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy. 
 

XXII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści SWZ oraz zmiany treści SWZ: 

 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie informacji 



2/ZPU/2022 „Świadczenie usług transportu odpadów” 

 
 

Strona 20 z 28 

odbywa się elektronicznie. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z DUUE lub 
numerem referencyjnym postępowania nadanym przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy przesyłać elektronicznie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: zamowienia@pwik.pisz.pl lub przy użyciu Platformy Przetargowej, 
dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pwik.pisz 

3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.  

4. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 3, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  

5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa  
w ust. 3, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert. Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w przypadku 
wysłania przez Wykonawcę wniosku o wyjaśnienie treści SWZ na inny adres niż podany  
w ust. 2 powyżej. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, 
na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy 

Przetargowej https://platformazakupowa.pl/pn/pwik.pisz. Zamawiający dopuszcza również 

możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres 

email e-mail: zamowienia@pwik.pisz.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych 

musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 

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

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

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

oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).  

 

 

XXIII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający je przewiduje: 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki  

w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,   
o ile wynika to z odrębnych przepisów, Wykonawca powinien posiadać aktualną licencję na 
wykonywanie transportu drogowego. 

2. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy w przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają do oferty oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają 
poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej stanowi załącznik nr 4 
do SWZ. 

3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o którym mowa powyżej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te 
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uprawnienia są wymagane. 
 

XXIV. Informacja o JEDZ i podmiotowych środkach dowodowych:  
 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert: 

1) nie podlega wykluczeniu, 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć na 

formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze 

wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 

(UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16), zwanego dalej 

„JEDZ”. 

Informacje dotyczące JEDZ 

 

1) JEDZ należy przekazać zgodnie ze wzorem standardowego formularza w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

2) Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełniania JEDZ, znajdują się 

także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), dostępnych na stronie 

internetowej www.uzp.gov.pl, Repozytorium wiedzy w zakładce Jednolity Europejski 

Dokument Zamówienia. 

3) Treść JEDZ stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. 

4) W JEDZ należy podać następujące informacje: 

a) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-2 

ustawy– informacje wymagane w Części III lit. A JEDZ oraz w Części III lit. C wiersz 

pierwszy JEDZ (w zakresie przestępstw o których mowa w art. 115 §20 Kodeksu karnego, 

art. 165a Kodeksu karnego, art. 189a Kodeksu karnego, art. 228-230a Kodeksu karnego, 

art. 250a Kodeksu karnego, art. 258 Kodeksu karnego, art. 286 Kodeksu karnego, art. 

299 Kodeksu karnego, przestępstwa skarbowego, art. 46-. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie, art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych, a także przestępstwa, o których mowa w art. 9 ust. 1-3 lub 10 ustawy z dnia 

15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz w Części 

III lit. D JEDZ (w zakresie przestępstw, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, 

art. 296-307Kodeksu karnego, z wyjątkiem art. 299 Kodeksu karnego), 

b) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 

ustawy – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ, 

c) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 4 

ustawy – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ, 

d) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 5 

ustawy – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ, 

e) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 6 

ustawy – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz szósty JEDZ, 

5) Wykonawca przygotowując JEDZ może ograniczyć się tylko do wypełniania sekcji α części IV 

formularza JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV 
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3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 2. SWZ lub jest ono 

niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do jego 

złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia,  

o których mowa w ust. 2. 

5. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w ust. 2. budzi wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu 

informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich 

informacji lub dokumentów. 

6. W przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do 

oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni 

Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają 

wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. 

7. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania) następujących 

podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia): 

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu , o którym 

mowa w cz.  XXIII SWZ - aktualnej licencji na wykonywanie transportu drogowego. 

 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu: 
a) 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 jej złożeniem; 

b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 2075),  

z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej – Wzór oświadczenia Wykonawcy w 

zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustaw przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ; 

3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  

o którym mowa w ust. 2, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych 

przez Zamawiającego, o których mowa w: 

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

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

o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 
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d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 

Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa  

w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi 

Załącznika Nr 5 do SWZ. 

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 podmiotowych środków dowodowych. 

9. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie Zamawiającego. Dokumenty 

te powinny być aktualne na dzień ich złożenia. 

10. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 

aktualnych na dzień ich złożenia. 

11. Zamawiający nie będzie wzywał 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 (Dz. Z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w ust 2 dane umożliwiające dostęp do 

tych środków, a także gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego 

treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w ust. 2. 

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

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich  prawidłowość  

i aktualność. 

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

lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, 

poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania. 

14. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

podmiotowych środków dowodowych. 

15. Jeżeli złożone przez Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu 

informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich 

informacji lub dokumentów. 

16. Oświadczenia o których mowa w ust. 2 składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej. 

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

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem 

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

danych. 

18. Podmiotowe środki dowodowe przekazuje się zgodnie z zasadami określonymi  

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie, wydanego na podstawie art. 70 ustawy. 

19. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 
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podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów 

zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

20. Oświadczenie JEDZ wskazane w ust. 2 i podmiotowe środki dowodowe przekazuje się środkiem 

komunikacji elektronicznej wskazanym w cz. VIII SWZ. 

21. W przypadku, gdy oświadczenia o których mowa w ust. 2 lub podmiotowe środki dowodowe 

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.), 

Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je  

w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

22. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku innym niż polski przekazuje się wraz  

z tłumaczeniem na język polski.  

23. Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania: 

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

a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na 

informatycznym nośniku danych; 

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 

wydruku; 

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

zapisanych informacji. 

24. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 7 pkt 3 składa informację 

z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

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

w zakresie, o którym mowa w ust. 7 pkt 3 

- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; 

25. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie okoliczności, o których mowa  

w cz. XVI SWZ, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy. Zaistnienie przesłanek wykluczenia 

będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia składanego wraz z Formularzem ofertowym 

oraz ogólnodostępnych baz danych zgodnie z informacją podaną przez Urząd Zamówień 

Publicznych (patrz: Stosowanie unijnego zakazu udziału Wykonawców rosyjskich  

w zamówieniach – Urząd Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl). 

 

XXV. Informacje o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

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

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

2. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:  
1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,  
2) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,  
3) ustanowionego pełnomocnika oraz  
4) zakres jego umocowania, a także  
5) oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub 

nienależyte wykonanie zamówienia.  
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3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do 
nich zastosowanie zasady określone w niniejszym Rozdziale. Spółka cywilna ubiegająca się  
o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady 
reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie  
w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem 
wymogu z art. 58 ust. 2 ustawy. W przypadku spółki cywilnej art. 58 ust. 2 ustawy nie będzie 
miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.  

 

XXVI. Informacje o podwykonawcach: 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 
podwykonawców, jeżeli są już znani.  

3. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w realizację 
zamówienia, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 
w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.  

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

XXVII. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 

 
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 
trzy odrębne zadania.  
 

XXVIII. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalna liczba 
części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub 
zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu 
Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części: 

 
Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na która Wykonawca może złożyć 
ofertę oraz nie określa maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu 
samemu Wykonawcy – Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia.  
 

XXIX. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert 
wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli 
Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie: 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

XXX. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których 
mowa w art. 95 ustawy: 
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1. Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy Zamawiający wymaga do realizacji zamówienia 

na każde zadanie, zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osoby (kierowcy) wykonującej pracę związaną z kierowaniem pojazdem 

transportującymi odpady. 

2. Sposób weryfikacji zatrudnienia osoby, o których mowa w ust. 1 oraz uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych  

z zatrudnianiem tej osoby oraz sankcji z tytułu niespełnienia tego wymagania, zostały 

określone we wzorach umów dla każdego zadania stanowiące Załącznik nr 7a, 7b, 7c do SWZ. 

 

XXXI.  Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy, jeżeli 
Zamawiający przewiduje takie wymagania: 

 
Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 
pkt 2 ustawy. 
 

XXXII. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania: 

 
Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy. 
 

XXXIII. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek 
wniesienia wadium: 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XXXIV. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 
ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: 

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

 

XXXV. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 
niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy, 
jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub 
sprawdzeniu tych dokumentów: 

 
Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów. 

 

XXXVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych: 

 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

XXXVII. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający 
przewiduje ich zwrot: 

 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem  
art. 261 ustawy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty 
przygotowania oferty. 
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XXXVIII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli 
Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy: 

 
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. 

 

XXXIX. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: 

 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XL. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy, jeżeli Zamawiający 
przewiduje aukcję elektroniczną: 

 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

XLI. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy: 

 
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

 

XLIII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający je 
przewiduje: 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XLIV. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 z późn. zm.), zwanego dalej 
„RODO”, informuję, że:  

1) administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy (zwanych dalej „danymi 
osobowymi Wykonawcy”) jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu, 
ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz; 

2) Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o. o. w Piszu jest Pani Iwona Malczyk. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy 
jest pod numerem tel. 506 358 200 lub adresem email: malczyk@togatus.pl; 

3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ Świadczenie usług 
transportu odpadów”: 

4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy; 

5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących 
Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z 
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udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy; 

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

8) Wykonawca posiada: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy, 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy, 
c) 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, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy 
narusza przepisy RODO. 

1. Wykonawcy nie przysługuje: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO. 

 

 

Sporządzili:                                                                                                                                                                      

Katarzyna Żęgota       

Paweł Brandt                                                                                                                                 

                                      

 

ZATWIERDZAM                                                                                                                                                                                                                    

DYREKTOR  

                                                                                                              Leszek Jerzy Leniec 
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