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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519877-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Legnica: Usługi związane z odpadami
2022/S 184-519877

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 390081536
Adres pocztowy: ul. Nowodworska 60
Miejscowość: Legnica
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 59-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Muszyńska
E-mail: przetargi@lpgk.pl 
Tel.:  +48 768566350
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka komunalna

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. 
Rzeszotarskiej w Legnicy z podziałem na części
Numer referencyjny: NZP/TZZ/10/2022

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk (z wyłączeniem magazynowania 
i składowania) przez Wykonawcę odpadów o kodzie 19 12 12- inne odpady (w tym zmieszane substancje 
i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w 
Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej, zwanym dalej „ZZO”. Odbiór 
i zagospodarowanie w/w odpadów odbywać się będzie zgodnie z posiadanymi przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę aktualnymi zezwoleniami.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Wykonawca może 
złożyć ofertę na jedną lub obie niżej wymienione części zamówienia:
1) CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA pn. „Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 
wytwarzanych z odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych”,
2) CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA pn. „Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 
wytwarzanych z odpadów wielkogabarytowych”.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych z odpadów 
komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej, Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
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Maksymalna ilość odpadów przewidziana do odbioru i zagospodarowania w ramach CZĘŚCI NR 1 
ZAMÓWIENIA w okresie 12 miesięcy wynosi 23.000 Mg.
Odpady o kodzie 19 12 12 będą gotowe do odbioru przez Wykonawcę po następujących procesach:
-sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych w ilości ok. 75% przewidywanych do odbioru odpadów,
-sortowaniu odpadów surowcowych o kodzie 15 01 06 i podobnych w ilości ok. 25% przewidywanych do 
odbioru odpadów.
Oba w/w rodzaje odpadów przechodzą proces sortowania w sortowni. Odpady sortowane są m.in. za pomocą 
separatorów metali żelaznych i nieżelaznych. Zamawiający jednak nie zapewnia, że odpady będą wolne od 
tego typu wtrąceń.
Parametry techniczne odpadów o kodzie 19 12 12 (DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA):
-sucha masa - 53,8%,
-ogólny wegiel organiczny (TOC) - 40,0%,
-strata przy prażeniu (LOI) - 72,3%,
-ciepło spalania - 15,8 MJ/kg.
Podane powyżej wyniki zostały ustalone na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane 
laboratorium. Zamawiający nie gwarantuje stałego składu morfologicznego odpadów. Odbierane partie 
odpadów mogą różnić się co do podanych wyżej wartości parametrów technicznych. W związku z tym 
jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw do roszczeń przez Wykonawcę w stosunku do Zamawiającego.
Usługę należy realizować w systemie sukcesywnego odbioru odpadów w każdy dzień roboczy w godzinach 
od 07.00 do 15.00. Zamawiający przewiduje od 1 do 8 kursów dziennie w dniu roboczym. Ilość kursów oraz 
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godziny odbioru odpadów mogą ulec zmianie po wcześniejszym ustaleniu przez Strony. Ustaleniom podlegają 
również ewentualne przerwy w realizacji odbiorów wynikające z przyczyn organizacyjno-technicznych.
Zamawiający nie zapewnia minimalnej wagi dla poszczególnych transportów (kursów). Orientacyjne wagi 
transportów wynoszą:
-średnio- ok. 18,50 Mg,
-minimalnie- ok. 13,00 Mg,
-maksymalnie- ok. 22,00 Mg.
DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.
Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 odbywać się będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę na 
jego koszt.
Odpady są magazynowane luzem bez zadaszenia i w takiej formie będą załadowywane na podstawiony przez 
Wykonawcę środek transportu. Zamawiający nie przewiduje belowania odpadów.
Załadunek będzie się odbywał przez Zamawiającego sprzętem umożliwiającym sprawne wypełnienie 
środka transportowego Wykonawcy. Zamawiający dysponuje sprzętem (ładowarki) zdolnym do załadunku 
standardowych naczep typu ruchoma podłoga.
Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów odbywać się będzie na zalegalizowanej wadze 
Zamawiającego umiejscowionej na terenie ZZO.
Ilości odpadów będą rozliczane w okresach miesięcznych. Wykonawca po każdym miesiącu rozliczeniowym 
przekaże Zamawiającemu oświadczenie wskazujące wszystkie procesy odzysku, którym zostały poddane 
odebrane odpady wraz ze wskazaniem masy tych odpadów.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, utratę oraz ubytki w odpadach powstałych 
podczas ich transportu od chwili ich odebrania od Zamawiającego do czasu zakończenia procesu odzysku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu instalacji do przetwarzania odpadów w celu 
sprawdzenia rzeczywistego postępowania z odpadami przez Wykonawcę.
Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej terenu, na którym będzie 
realizowany przedmiot zamówienia i zapoznania się z jakością odbieranych odpadów na terenie ZZO w Legnicy. 
Szczegółowe zapisy dotyczące wizji lokalnej ujęto w pkt V.4 SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych 
usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy 
Pzp, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa 
powyżej mogą zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

23/09/2022 S184
https://ted.europa.eu/TED

4 / 11



Dz.U./S S184
23/09/2022
519877-2022-PL

5 / 11

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony. 2.W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium, 
którego wysokość dla każdej z części zamówienia wynosi odpowiednio: 80.000,00 zł dla części nr 1 
zamówienia, 10.000,00 zł dla części nr 2 zamówienia. Pozostałe zapisy dotyczące wadium ujęto w pkt XII. 
SWZ. 3.Informacje dotyczące RODO ujęto w pkt XXXII SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych z odpadów 
wielkogabarytowych.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej, Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Maksymalna ilość odpadów przewidziana do odbioru i zagospodarowania w ramach CZĘŚCI NR 2 
ZAMÓWIENIA w okresie 12 miesięcy wynosi 2.000 Mg.
Odpady o kodzie 19 12 12 będą gotowe do odbioru przez Wykonawcę po procesie ręczno-mechanicznego 
przetwarzania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07. Odpady pochodzą z przetwarzania typowych 
odpadów wielkogabarytowych pochodzenia komunalnego (stare meble, itp.). Odpady o kodzie 19 12 12 
przekazywane będą do odbioru w formie rozdrobnionej przy użyciu rozdrabniacza z seperatorem metali 
(rozdrabniacz wolnoobrotowy Doppstadt DW 3060 lub zastępczy o podobnych parametrach).
Nie przeprowadzano badań składu morfologicznego odpadów o kodzie 19 12 12 pod względem podstawowych 
parametrów technicznych dla zagospodarowania na paliwo alternatywne (DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 
ZAMÓWIENIA).
Usługę należy realizować w systemie sukcesywnego odbioru odpadów w każdy dzień roboczy w godzinach 
od 07.00 do 15.00. Zamawiający przewiduje od 1 do 3 kursów dziennie w dniu roboczym. Ilość kursów oraz 
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godziny odbioru odpadów mogą ulec zmianie po wcześniejszym ustaleniu przez Strony. Ustaleniom podlegają 
również ewentualne przerwy w realizacji odbiorów wynikające z przyczyn organizacyjno-technicznych.
Zamawiający nie zapewnia minimalnej wagi dla poszczególnych transportów (kursów). Orientacyjne wagi 
transportów wynoszą:
-średnio- ok. 18,50 Mg,
-minimalnie- ok. 14,80 Mg,
-maksymalnie- ok. 20,50 Mg.
DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.
Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 odbywać się będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę na 
jego koszt.
Odpady są magazynowane luzem bez zadaszenia i w takiej formie będą załadowywane na podstawiony przez 
Wykonawcę środek transportu. Zamawiający nie przewiduje belowania odpadów.
Załadunek będzie się odbywał przez Zamawiającego sprzętem umożliwiającym sprawne wypełnienie 
środka transportowego Wykonawcy. Zamawiający dysponuje sprzętem (ładowarki) zdolnym do załadunku 
standardowych naczep typu ruchoma podłoga.
Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów odbywać się będzie na zalegalizowanej wadze 
Zamawiającego umiejscowionej na terenie ZZO.
Ilości odpadów będą rozliczane w okresach miesięcznych. Wykonawca po każdym miesiącu rozliczeniowym 
przekaże Zamawiającemu oświadczenie wskazujące wszystkie procesy odzysku, którym zostały poddane 
odebrane odpady wraz ze wskazaniem masy tych odpadów.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, utratę oraz ubytki w odpadach powstałych 
podczas ich transportu od chwili ich odebrania od Zamawiającego do czasu zakończenia procesu odzysku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu instalacji do przetwarzania odpadów w celu 
sprawdzenia rzeczywistego postępowania z odpadami przez Wykonawcę.
Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej terenu, na którym będzie 
realizowany przedmiot zamówienia i zapoznania się z jakością odbieranych odpadów na terenie ZZO w Legnicy. 
Szczegółowe zapisy dotyczące wizji lokalnej ujęto w pkt V.4 SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych 
usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy 
Pzp, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa 
powyżej mogą zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony. 2.W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium, 
którego wysokość dla każdej z części zamówienia wynosi odpowiednio: 80.000,00 zł dla części nr 1 
zamówienia, 10.000,00 zł dla części nr 2 zamówienia. Pozostałe zapisy dotyczące wadium ujęto w pkt XII. 
SWZ. 3.Informacje dotyczące RODO ujęto w pkt XXXII SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów, a w szczególności posiada wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających 
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z 
dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 669), który potwierdza posiadanie przez Wykonawcę 
zezwolenia na transport odpadów o kodzie 19 12 12.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego przez dwóch lub 
więcej Wykonawców w/w warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
Mając na uwadze powyższe zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia winni dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika jakie usługi (transport czy 
odzysk odpadów) wykonają poszczególni Wykonawcy (Załącznik nr 7 do SWZ).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie wyznacza warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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a)Zdolność zawodowa.
DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie wyznacza warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
b)Zdolność techniczna.
DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej musi wykazać, że 
dysponuje:
-3 pojazdami przystosowanymi do przewozu odpadów o kodzie 19 12 12,
-instalacją o zdolności przerobowej min. 23.000 Mg/rok pozwalającą na odzysk odpadów o kodzie 19 12 12.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie.
DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej musi wykazać, że 
dysponuje:
-2 pojazdami przystosowanymi do przewozu odpadów o kodzie 19 12 12,
-instalacją o zdolności przerobowej min. 2.000 Mg/rok pozwalającą na odzysk odpadów o kodzie 19 12 12.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie.
DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 I CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA
-W sytuacji gdy Wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, to w celu potwierdzenia spełniania 
warunku dotyczącego zdolności technicznej Wykonawca musi wykazać, że dysponuje 3 pojazdami 
przystosowanymi do przewozu odpadów o kodzie 19 12 12 oraz instalacją o zdolności przerobowej min. 25.000 
Mg/rok pozwalającą na odzysk odpadów o kodzie 19 12 12.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie.
c)Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych Podmiotów udostępniających zasoby.
Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych Podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
Podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby do 
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według Załącznika 
nr 3 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/10/2022
Czas lokalny: 10:00
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IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/10/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, Polska
(sala narad, parter)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
I.Do oferty należy dołączyć OŚWIADCZENIE NA FORMULARZU JEDZ (ESPD) o niepodleganiu wykluczeniu i 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
II.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 
art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., 
poz. 1129 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej i art. 5k rozporządzenia sankcyjnego. 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: 
1)Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp 
oraz w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (dotyczy orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka karnego), sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem Zamawiającemu. 
2)Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności albo o 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę 
częściową, sporządzone według Załącznika nr 4 do SWZ. 3)Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji 
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia 
z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, pkt 4 (dotyczy orzeczenia zakazu ubiegania się o 
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego), pkt 5 (dotyczy zawarcia z innymi Wykonawcami 
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji) i pkt 6 ustawy Pzp, sporządzone według Załącznika 
nr 5 do SWZ. 4)Dowody, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp składane wraz z ofertą w sytuacji 
gdy Wykonawca w treści oświadczenia na formularzu JEDZ wskaże, iż zachodzą wobec niego przesłanki 
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp. 5)Oświadczenie w zakresie braku 
podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia sankcyjnego składane wraz z ofertą 
według Załącznika nr 8 do SWZ.
III.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU: 1)Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami składany na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 126 ust. 1 lub ust. 2 albo ust. 3 ustawy 
Pzp według Załącznika nr 6a do SWZ (DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA ALBO CZĘŚCI NR 1 I NR 2 
ZAMÓWIENIA W SYTUACJI ZŁOŻENIA OFERTY NA OBIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA) i/lub Załącznika nr 6b do 
SWZ (DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA).
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami 
technicznymi, o których mowa w pkt IX.4b) SWZ. 2)Dokument potwierdzający wpis do Rejestru podmiotów 
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wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w 
art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 669) w zakresie posiadania 
przez Wykonawcę zezwolenia na transport odpadów o kodzie 19 12 12.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa 
powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, 
potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia. 3)Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według Załącznika nr 3 do SWZ. 4)Oświadczenie 
zawierające informacje o tym jakie usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia składane wraz z ofertą według Załącznika nr 7 do SWZ. IV. SZCZEGÓŁOWE ZAPISY 
DOTYCZĄCE WSZYSTKICH WYMAGANYCH OD WYKONAWCY OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW UJĘTO W 
PKT XI. SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/epuap

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 11.09.2019r.- Prawo zamówień publicznych. 2.Wobec ogłoszenia 
o zamówieniu oraz wobec treści dokumentów zamówienia, środki ochrony prawnej przysługują również 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w 
art. 469 pkt 15 ustawy Pzp . 3.Środkami ochrony prawnej są odwołanie oraz skarga do sądu. 4.Odwołanie: 
1)Odwołanie przysługuje wyłącznie na: a)niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, 
podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, b)zaniechanie 
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie 
ustawy Pzp, c)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy 
Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2)Odwołanie wnosi się: a)w terminie 10 dni od dnia 
przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja 
została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 15 dni od dnia przekazania informacji 
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w 
inny sposób; b)wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec 
treści dokumentów zamówienia - w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej; c)w przypadkach innych 
niż określone w pkt 4.2a) i pkt 4.2b) - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia; d)jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 
- w terminie: -30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
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zamówienia, -6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 5)Odwołujący przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli 
zostało ono wniesione w formie pisemnej. 6)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. 7)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. 8)Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia 
Prezesowi Izby. 9)Pozostałe regulacje dotyczące odwołania zawarte są w ustawie Pzp w Dziale IX Rozdział 
2 „Postępowanie odwoławcze”. 5.Skarga do sądu: 1)Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 2)Regulacje dotyczące skargi do sądu oraz skargi kasacyjnej zawarte są w ustawie Pzp w 
Dziale IX Rozdział 3 „Postępowanie skargowe”.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/epuap

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2022
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