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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA, SŁOWNICZEK  
 

 

1. Zamawiający 
Miasto Bydgoszcz 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
Przeprowadzający postępowanie: 
Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Zamówień Publicznych,  
85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15, bud. B, II piętro, pok.207-209,  
tel. 52 58-58-124, 52 58-58-391 
wzp@um.bydgoszcz.pl 
Godziny pracy:  
- poniedziałek, środa, czwartek: od 8.00 do 16.00,  
- wtorek: od 8.00 do 18.00, 
- piątek: od 8.00 do 14.00.  

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz 

(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcami oraz składania ofert) 
 

II. TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 

Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy 

zainteresowani wykonawcy. 

2. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 139 Pzp 

(tzw. procedura odwrócona). 

3. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się pisemnie. 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości 

położonych na terenie Miasta Bydgoszczy, w sektorach II i V - pozostających w zorganizowanym 

przez Miasto Bydgoszcz systemie odbioru odpadów komunalnych, przy zastrzeżeniu podziału 

zamówienia na części. Zakres: 

1) części I zamówienia obejmuje usługi świadczone w sektorze II, 

2) części II zamówienia obejmuje usługi świadczone w sektorze V. 

 

Szczegółowy zakres zamówienia, zakres poszczególnych części zamówienia, wymogi dotyczące 

realizacji zamówienia określa SWZ  wraz z załącznikami.  

  

2. Jeżeli w niniejszej SWZ nie wskazano odmiennie, każde z jego postanowień znajduje zastosowanie 

do każdej części zamówienia, wyróżnionej powyżej w ust. 1. 

3. Zamierzony okres realizacji zamówienia w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych 
trwa 31 miesięcy i rozpoczyna się z dniem 1 czerwca 2021 r. przy zastrzeżeniu, że termin 
początkowy może ulec zmianie na skutek: 
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1) przedłużającego się postępowania, 
2) niezrealizowania przez wykonawcę prac przygotowawczych w terminie pozwalającym na 

rozpoczęcie realizacji usług odbioru i transportu odpadów komunalnych od 1 czerwca 2021 r. 
Zmiana terminu początkowego realizacji ww. usług nie wpływa modyfikująco na konieczność 
przeprowadzenia prac przygotowawczych, jak również zweryfikowania ich zrealizowania, przed 
rozpoczęciem usług odbioru i transportu odpadów komunalnych, jednocześnie skraca termin 
realizacji zamówienia w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych do 31 grudnia 
2023 r. 

4. Wyznaczenie terminu rozpoczęcia realizacji usług odbioru i transportu odpadów nastąpi przez 
Zamawiającego z uwzględnieniem: 
1) możliwie najszybszego rozpoczęcia realizacji świadczenia wskazanych usług przez Wykonawcę, z 

zachowaniem terminów na realizację obowiązków, które należy zrealizować przed 
rozpoczęciem realizacji usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych niestanowiących 
obowiązków, które Wykonawca ma obowiązek zrealizować w ramach prac przygotowawczych, 

2) terminu zakończenia świadczenia usług odbioru i transportu odpadów zapewnianych przez 
dotychczasowego operatora.  

5. Przed dniem rozpoczęcia realizacji usług odbioru i transportu odpadów komunalnych, Wykonawca 
oprócz prawidłowego wykonania prac przygotowawczych, zobowiązany jest do: 
1) pierwszego oznakowania naklejkami frontowymi wszystkich pojemników przeznaczonych do 

deponowania odpadów komunalnych, zlokalizowanych w PW, dopuszczonych przez 
Zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia, oznakowanych naklejką boczną 
znajdująca się na bocznej ścianie pojemnika, zawierającą nazwę PW, adres PW, pojemność 
pojemnika, nazwę frakcji odpadów oraz kod kreskowy i indywidualny nr pojemnika i 
zlokalizowanych na terenie: 
a) sektora II  (część I zamówienia), 
b) sektora V (część II zamówienia), 

2) udostępnienia właścicielom nieruchomości zaakceptowanych przez Zamawiającego 
harmonogramów odbioru odpadów komunalnych, w sposób przewidziany w OPZ, 

3) dostawy kompletów worków do gromadzenia odpadów komunalnych dla właścicieli 
nieruchomości jak również wykonania wszystkich obowiązków z nimi związanych. 

6. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 

90500000-2 - usługi związane z odpadami, 

90511000-2 - usługi wywozu odpadów, 

90513100-7 - usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 

90512000-9 - usługi transportu odpadów, 

90533000-2 - usługi gospodarki odpadami. 

7. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej, o której mowa w art. 227-238 Pzp (szczegółowe warunki oraz sposób 

przeprowadzenia aukcji zawiera załącznik do swz pn. „Aukcja elektroniczna”). 

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

Zamówienie podobne może zostać udzielone jednorazowo jak i kilkukrotnie, przy czym wartość 

zamówienia albo zamówień podobnych nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia 

podstawowego. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z zastrzeżonego uprawnienia, w 

szczególności w przypadku: 

1) zlecenia wykonawcy odbioru odpadów komunalnych w okresie wcześniejszym lub późniejszym 

niż przewidziany w ramach zamówienia podstawowego, 

2) zlecenia wykonawcy realizacji innych świadczeń niż objęte przedmiotem zamówienia 

podstawowego pod warunkiem, że będą one związane z przedmiotem zamówienia 

podstawowego, 
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3) zlecenia wykonawcy realizacji takich samych usług na innym obszarze niż sektor II lub V 

(stosownie do przedmiotu zamówienia podstawowego), 

- przy zastrzeżeniu, że możliwe jest skorzystanie z zastrzeżonego uprawnienia również w zakresie 

łączącym dwie lub kilka z ww. przesłanek. 

9. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, z zastrzeżeniem, że: 

1) każdy wykonawca może ubiegać się o jedną lub obie części zamówienia, o których mowa 

powyżej w Rozdziale III ust. 1 SWZ,  

2) oferta częściowa musi obejmować całość wyróżnionej przez Zamawiającego części zamówienia 

(zgodnie z Rozdziałem III ust. 1 SWZ), 

3) Zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, nie dozwala na złożenie oferty obejmującej 

wyłącznie część wydzielonej przez Zamawiającego części zamówienia. 

11. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na dowolną liczbę części (sektorów). 

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

13. Zamawiający nie formułuje obowiązku składania przedmiotowych środków dowodowych. 

14. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę: 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wszędzie tam, gdzie wykonywanie czynności wynikających z SWZ w tym z 
opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. – 
Kodeks pracy (dalej KP, tekst jedn. Dz. U. z 2014r, poz. 1502 ze zm.). Przedmiotowy wymóg 
dotyczy pracowników wykonujących czynności odbioru odpadów komunalnych. Wykonawca 
jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które 
wykonują prace w sposób określony w art. 22 §1 KP.  

2) dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ppkt. 1) czynności polegać 
będzie na: 
a) na etapie składania ofert - Wykonawca składa oświadczenie (zobowiązanie) w formularzu 

ofertowym, 
b) Wykonawca na etapie prac przygotowawczych przedstawi Zamawiającemu oświadczenie o 

ilości osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania 
poszczególnych czynności określonych w pkt. III.10 ppkt. 1) SWZ.  W razie zaistnienia 
potrzeby ww. oświadczenie będzie podlegać modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilości 
zatrudnionych osób do wykonania przedmiotowych czynności.  

c) Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy może żądać przedłożenia, w 
terminie 7  dni: 
I. wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wykonujących czynności wskazane w pkt. III.10 ppkt. 1) SWZ wraz ze wskazaniem 
rodzaju umowy o pracę, wymiaru czasu pracy i określenie czynności wykonywanych 
przez poszczególne osoby, 

II. druków RCA dot. każdego pracownika (zanonimizowane – zawierające tylko imię, 
nazwisko pracownika wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia), 

III. zanonimizowanych umów o pracę (zanonimizowane – zawierające tylko nazwę 
pracodawcy, imię i nazwisko pracownika wymiar czasu pracy), 

3) uprawnienia Zamawiającego odnośnie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań,                      

o których mowa w art. 95 Pzp oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zawarte są we 

wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ. 
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

 

Okres wykonania zamówienia  

1. Zamierzony okres realizacji zamówienia w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych trwa 
31 miesięcy i rozpoczyna się z dniem 1 czerwca 2021 r. przy zastrzeżeniu, że termin początkowy 
może ulec zmianie na skutek: 

1) przedłużającej się procedury przetargowej, 
2) niezrealizowania przez wykonawcę prac przygotowawczych w terminie pozwalającym na 

rozpoczęcie realizacji usług odbioru i transportu odpadów komunalnych od 1 czerwca 2021 r. 
2. Zmiana terminu początkowego realizacji ww. usług nie wpływa modyfikująco na konieczność 

przeprowadzenia prac przygotowawczych, jak również zweryfikowania ich zrealizowania, przed 
rozpoczęciem usług odbioru i transportu odpadów komunalnych, jednocześnie skraca termin 
realizacji zamówienia w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych do 31 grudnia 2023 r. 

3. Wyznaczenie terminu rozpoczęcia realizacji usług odbioru i transportu odpadów nastąpi przez 
Zamawiającego z uwzględnieniem: 

3) możliwie najszybszego rozpoczęcia realizacji świadczenia wskazanych usług przez Wykonawcę, z 
zachowaniem terminów na realizację obowiązków, które należy zrealizować przed 
rozpoczęciem realizacji usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych niestanowiących 
obowiązków, które Wykonawca ma obowiązek zrealizować w ramach prac przygotowawczych, 

4) terminu zakończenia świadczenia usług odbioru i transportu odpadów zapewnianych przez 
dotychczasowego operatora.  

 

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp.  

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 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 Kodeksu karnego 

(art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp), 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp), 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c Pzp), 

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 (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. d Pzp), 

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

na celu popełnienie tego przestępstwa (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. e Pzp), 

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

2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. poz. 769) (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. f Pzp), 

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

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
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przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, 

lub przestępstwo skarbowe (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g Pzp), 

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

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp) 

 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 (art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp) 

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

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności (art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp) 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 108 

ust. 1 pkt 4 Pzp) 

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

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 

szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty 

lub wnioski niezależnie od siebie (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp) 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, Pzp 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 2007r. 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 (art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp). 

3. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza także wykonawcę: 

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

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, 

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 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności (art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp), 

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy: 

a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o 

którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za 
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odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego (art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a 

Pzp), 

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono 

karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny (art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b Pzp), 

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

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

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną (art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp), 

3) 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 lub ukarano za 

wykroczenie, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a lub b Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 3 Pzp), 

4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp), 

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

w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych dowodów (art. 109 ust. 1 pkt 5 Pzp), 

6) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające 

z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co 

doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady (art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp), 

7) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w 

postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie 

jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych (art. 109 ust. 1 

pkt 8 Pzp) 

8) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował 

pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 9 Pzp), 

9) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, 

co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 10 Pzp). 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub 

art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7-10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki,  

o których mowa w art. 110 ust.2 Pzp. 

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 4 powyżej, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 
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6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach 

określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa 

w §2 ust.1 pkt 1 oraz pkt 4, 5, 6, 7 Rozporządzenia MRPiT, dotyczących tych podmiotów, 

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

7. Zamawiający nie stawia wymogu, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcy nie będącemu podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach o 

których mowa w art. 118, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, 

że nie zachodzą wobec podwykonawcy podstawy wykluczenia z postępowania. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu w zakresie: 

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

z odrębnych przepisów  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia 

działalności gospodarczej jeżeli wykaże: 

1) posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez właściwy organ 

administracji w zakresie umożliwiającym wykonanie umowy, o którym mowa w art. 9b i 

następnych ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1439),  

2) posiadanie wpisu dokonanego przez właściwego marszałka województwa w zakresie rejestru 

podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 

odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 

2020 r., poz. 797), dotyczącym podmiotów transportujących odpady, w zakresie rodzaju 

odpadów komunalnych, których odbiór stanowi przedmiot umowy. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki 

udziału w postępowaniu musi spełniać każdy z wykonawców, który w ramach realizacji zamówienia 

będzie odbierał lub transportował odpady. 

3. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej, jeżeli wykaże, że: 

1) w przypadku Wykonawcy składającego ofertę na jeden sektor: 
a) osiągnął:  

 w 2018 roku przychód roczny w obszarze świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych 
nie mniejszy niż 5.000.000,- zł (pięć milionów złotych), 

 w 2019 roku przychód roczny w obszarze świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych 
nie mniejszy niż 5.000.000,- zł (pięć milionów złotych), 

 w 2020 roku przychód roczny w obszarze świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych 
nie mniejszy niż 5.000.000,- zł (pięć milionów złotych). 

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości co najmniej 4.000.000,- zł 
(cztery miliony złotych), 
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c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000 zł 
(pięć milionów złotych). 

2) w przypadku Wykonawcy składającego ofertę na dwa sektory: 
a) osiągnął:  

 w 2018 roku przychód roczny w obszarze świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych 
nie mniejszy niż 10.000.000,- zł (dziesięć milionów złotych), 

 w 2019 roku przychód roczny w obszarze świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych 
nie mniejszy niż 10.000.000,- zł (dziesięć milionów złotych), 

 w 2020 roku przychód roczny w obszarze świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych 
nie mniejszy niż 10.000.000,- zł (dziesięć milionów złotych). 

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości co najmniej 8.000.000,- zł 
(osiem milionów złotych), 

c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10.000.000 zł 
(dziesięć milionów złotych). 

UWAGA: W przypadku, kiedy kwoty będą podane w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu 
oceny spełnienia warunku dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w 
którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w 
dniu opublikowania ogłoszenia  o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy 
Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według 
ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia  o zamówieniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek 
udziału w postępowaniu może zostać spełniony łącznie. 
 

4. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub 
zawodowej, jeżeli wykaże, że: 
1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje należycie usługę/usługi odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli ruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych w 
nieprzerwanym okresie minimum 12 miesięcy, o łącznej masie tych odpadów nie mniejszej niż 
dla: 
a) SEKTORA II - 13 820 ton (Mg), 
b) SEKTORA V - 16 932 ton (Mg), 
 

W przypadku składania oferty przez Wykonawcę na więcej niż jeden Sektor, Wykonawca musi 

udokumentować wykonanie usług/usługi o łącznej masie odpadów, wynikającej z sumy 

wymogów określonych dla sektora II i sektora V. 

W odniesieniu do w/w warunku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których 

te zdolności są wymagane. 

2) dysponuje: 

a) bazą transportową spełniającą wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz 122), wyposażoną w 
zalegalizowaną wagę najazdową. 
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W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek 
udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców. 

b) pojazdami: 

 w zakresie sektora II, na który wykonawca składa ofertę: 
− Co najmniej 3 pojazdami bezpylnymi ciężarowymi typu śmieciarka przystosowanymi do 

odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 
− Co najmniej 3 pojazdami bezpylnymi ciężarowymi typu śmieciarka pojazdami 

przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 
− Co najmniej 1 pojazdem ciężarowym z urządzeniem HDS o udźwigu min. 1t przy max 

wysięgu i min. długości wysięgnika 5m, 
− Co najmniej 1 Pojazdem ciężarowym z urządzeniem hakowym przystosowanym do 

odbioru odpadów komunalnych z kontenerów o pojemnościach zgodnych z prawem 
miejscowym, 

− Co najmniej 1 Pojazdem przystosowanym do mycia pojemników, 
− Co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbioru przeterminowanych leków, 

 w zakresie sektora V, na który wykonawca składa ofertę: 
− Co najmniej 4 pojazdami bezpylnymi ciężarowymi typu śmieciarka przystosowanymi do 

odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 
− Co najmniej 5 pojazdami bezpylnymi ciężarowymi typu śmieciarka pojazdami 

przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 
− Co najmniej 1 pojazdem ciężarowym z urządzeniem HDS o udźwigu min. 1t przy max 

wysięgu i min. długości wysięgnika 5m  
− Co najmniej 1 Pojazdem ciężarowym z urządzeniem hakowym przystosowanym do 

odbioru odpadów komunalnych z kontenerów o pojemnościach zgodnych z prawem 
miejscowym; 

− Co najmniej 1 Pojazdem przystosowanym do mycia pojemników, 
− Co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbioru przeterminowanych leków. 

 
Wykonawca składający ofertę na dwa sektory musi wykazać, że dysponuje odpowiednią liczbą 
pojazdów, tj. sumą pojazdów wskazanych dla sektora II oraz sektora V z zastrzeżeniem, iż w 
przypadku pojazdu przystosowanego do mycia pojemników oraz pojazdu przystosowanego do 
odbioru przeterminowanych leków, Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku poprzez wykazanie 
posiadania 1 pojazdu przystosowanego do mycia pojemników oraz 1 pojazdu przystosowanego do 
odbioru przeterminowanych leków.  
 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek 
udziału w postępowaniu może zostać spełniony łącznie. 
Wszystkie pojazdy bezpylne, o zabudowie bębnowej, hakowce i kontenerowce z HDS winny 
spełniać wymogi normy emisji spalin nie niższą niż EURO 5, zgodnie z treścią Rozporządzenia (WE) 
nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007r.  
Dopuszcza się użytkowanie pojazdów obsługi towarzyszącej tj pojazdów do zbiórki leków, pojazdów 
służących do rozstawiania pojemników w klasie nie niższej niż EURO 4 zgodnie z treścią Dyrektywy 
98/69/EC i 2002/80/EC. 
Pojazdy wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego 
(GPS), umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu 
pojazdu i miejscach postojów. 

5. Zgodnie z treścią art. 117 ust. 2 Pzp warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest spełniony, jeżeli co 

najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada 

uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. W takim 

przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
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oświadczenie, z którego wynika, który z wykonawców realizować będzie przedmiot zamówienia 

wymagający posiadania uprawnień o których mowa w ust. 2. 

6. Oświadczenie o którym mowa w ust. 5 składają również wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

zamówienie, w odniesieniu do warunku przewidzianego w ust. 4 pkt 1) powyżej. Z oświadczenia 

musi wynikać, które usługi w toku realizacji zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy. 

7. Zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

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

9. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 
 

VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ W CELU 

WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW 

WYKLUCZENIA  

 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

(art. 125 ust 1 Pzp), że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Przedmiotowe oświadczenie wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 

2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD 

można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-

regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.  

3. W przypadku, gdy zamawiający będzie wypełniać oświadczenie za pomocą serwisu dostępnego pod 

adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ należy postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją 

wypełnić wzór elektronicznego formularza ESPD, z zastrzeżeniem poniższych uwag: 

1) w Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności 

Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim 

podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje 

ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca 

nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, 

zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III; 

2) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich 

kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D; 

3) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną. 

4. W przypadku wykorzystania przygotowanego przez zamawiającego oświadczenia JEDZ w wersji 

edytowalnej (Załącznik do SWZ pn. JEDZ - wzór), wykonawca uzupełnia obszary, które nie zostały 

przez zamawiającego przekreślone. W Części IV zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, 

B, C i D. 

5. Podmiotowe środki dowodowe żądane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu (składane na wezwanie zamawiającego): 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej zamawiający żąda dokumentów: 

a) zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego 

przez właściwy organ administracji w zakresie umożliwiającym wykonanie umowy, o którym 

mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), 

b) potwierdzającego posiadanie wpisu dokonanego przez właściwego marszałka województwa 

w zakresie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 

gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 

o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797), dotyczącym podmiotów transportujących odpady, w 

zakresie rodzaju odpadów komunalnych, których odbiór stanowi przedmiot umowy. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w 

dokumenty musi posiadać każdy z wykonawców, który w ramach realizacji zamówienia 

będzie odbierał lub transportował odpady. 

2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda: 

a) oświadczenia wykonawcy o rocznym przychodzie wykonawcy w obszarze objętym 

zamówieniem, za poszczególne z lat, w okresie od 2018 r. do 2020 r., a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tych latach, 

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 

nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 

c) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze 

wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.   

3) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda: 

a)  wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych 

od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w 

przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 

inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie 

ostatnich 3 miesięcy. Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa 

termin składania ofert. Wzór wykazu zostanie przesłany wraz z wezwaniem do jego złożenia. 



Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta Bydgoszczy, w sektorach II i V - 

pozostających w zorganizowanym przez Miasto Bydgoszcz systemie odbioru odpadów komunalnych. 

13 

b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w 

celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

tymi zasobami. Wzór wykazu zostanie przesłany wraz z wezwaniem do jego złożenia. 

6. Podmiotowe środki dowodowe żądane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu 

(składane na wezwanie zamawiającego). W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda 

następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp 

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

tytułem środka karnego 

c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a Pzp 

d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę 

aresztu 

e) art. 109 ust. 1 pkt 3 Pzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za 

które wymierzono karę aresztu 

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem 

2) 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 2020 r. poz. 1076 i 1086), 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 zostanie przesłany wraz z wezwaniem do jego 

złożenia, 

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków 

lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 

odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłat tych należności, 

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki 

terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 

pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 

zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał 

płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, 
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5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

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

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

ewidencji, 

6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie 

podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (art. 108 ust. 1 pkt 3 

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

publiczne tytułem środka zapobiegawczego], art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp [dotyczących zawarcia z 

innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji], art. 108 ust. 1 

pkt 6 Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp [odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności 

podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych], art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b Pzp [dotyczących ukarania za wykroczenie, za 

które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny], art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c Pzp,  

art. 109 ust. 1 pkt 3 Pzp [dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę 

ograniczenia wolności lub karę grzywny], 109 ust. 1 pkt 5 Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 7-10 Pzp. Wzór 

oświadczenia zostanie przesłany wraz z wezwaniem do jego złożenia. 

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 6 ppkt 1 powyżej - 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 pkt.6 ppkt 1 powyżej 

dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 

2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6 ppkt 3 powyżej, zaświadczenia albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, o których mowa w pkt 6 ppkt 4 powyżej, lub odpisu albo informacji z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których 

mowa w pkt 6 ppkt 5 powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator 

lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona 

ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury 

dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 i 2 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 

wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b 

oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, 

jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o 

oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, 
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organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis dotyczące terminu wystawienia dokumentów stosuje się 

odpowiednio. 

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

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

dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w niniejszym Rozdziale. 

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

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

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp 

do tych środków. 

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

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość                            

i aktualność. 

12. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                             

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych: 

1) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów  

2) zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

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

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy 

3) podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, 

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

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów podmiot ten nie ponosi winy 

4) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 

aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów 

udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby 

5) w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
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należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku 

wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wykonawca: 

a) składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, ze wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

b) składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) dotyczący tych 

podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C formularza JEDZ (Informacje na temat 

polegania na zdolności innych podmiotów),  

c) przedkłada (na wezwanie) w odniesieniu do tych podmiotów, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia, oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale VII SWZ. 

6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, 

potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby 

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia 

7) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 

danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

13. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp. 

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE I ŚRODKACH KOMUNIKACJI, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY 

BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

1. Komunikacja między zamawiającym i wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego" dostępnego na stronie 

internetowej profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz w zakładce 

dedykowanej postępowaniu. Ofertę (w szczególności Formularz oferty) wykonawca może złożyć 

wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.  

2. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania 

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne 

umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:  

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

2) komputer klasy PC lub MAC, dowolny system operacyjny wersji umożliwiającej zainstalowanie 

dowolnej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptującej pliki 

typu „cookies”, 

3) wyświetlacz ekranowy umożliwiający pracę w rozdzielczości nie niższej niż 1024x768 pikseli, 

4) zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie .pdf 

5) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 

https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz
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3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 

datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij 

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

zamawiającego. 

4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 

specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał w sekcji 

“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest 

konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 

Zakupowej do konkretnego wykonawcy. 

5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 

bezpośrednio na Platformie Zakupowej przesłanych przez zamawiającego, gdyż system 

powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

6. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy 

posługują się numerem postępowania określonym przez zamawiającego na pierwszej stronie SWZ 

tj. WZP.271.2.2021.E                   

7. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania 

https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz wykonawca może również komunikować się z 

zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, na adres wzp@um.bydgoszcz.pl z zastrzeżeniem że 

Ofertę (w szczególności Formularz oferty) wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej. 

8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

9. Zgodnie z treścią art. 63 ust. 1 Pzp Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp 

(JEDZ) sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.  

10. Do porozumiewania się z wykonawcami uprawnione są następujące osoby: Rafał Ciarkowski, Witold 

Szady, Adam Wesołowski, Klaudia Subutkiewicz, Krzysztof Zająkała przy czym komunikacja ustna 

dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą 

ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania lub ofert, o 

ile jej treść jest udokumentowana. 

11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 

zamówienia 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. Jeżeli zamawiający 

nie udzieli wyjaśnień w ustawowym terminie, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do 

zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do 

należytego przygotowania i złożenia ofert. 

12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 

treści specyfikacji warunków zamówienia. 

13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na 

stronie internetowej profilu nabywcy, na której zamieszczona jest SWZ, tj. 

https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz.  

14. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający udostępnia na 

https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz
mailto:wzp@um.bydgoszcz.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz


Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta Bydgoszczy, w sektorach II i V - 

pozostających w zorganizowanym przez Miasto Bydgoszcz systemie odbioru odpadów komunalnych. 

18 

stronie internetowej profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz, na której 

udostępniona jest specyfikacja. 

15. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, za-

mawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie: sprostowanie, ogłoszenie 

zmian lud dodatkowych informacji. 

16. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana SWZ stanie się jej integralną częścią. 

17. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 

MRPiT – Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020, poz. 2415) oraz Rozporządzeniu PRM - 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 (Dz.U. 2020, 

poz. 2452). 

18. Dokumenty w wersji elektronicznej wykonawca sporządza w jednym z formatów zgodnie z 

Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, 

tj. Wykazem formatów danych oraz standardów zapewniających dostęp do zasobów informacji 

udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań 

publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2247) 

1) zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .xls, .jpg (.jpeg)  

2) występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku 

do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.                             

W przypadku większych plików w celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje 

wykorzystanie jednego z formatów: zip, .7Z w celu podziału na mniejsze paczki po 150 MB każda 

3) wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar, .gif, 

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

nieskutecznie 

4) 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.  
 

IX. FORMA I POSTAĆ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OFERTY 
 

1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy (Dz.U. poz. 2415) dalej Rozporządzenie MRPiT, składa się w formie elektronicznej w 

zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

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

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452) - dalej 

Rozporządzenie PRM. 
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2. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (w formie JEDZ), podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, pełnomocnictwo, 

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem 

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

(§ 2 ust. 1 Rozporządzenia PRM) – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 2 powyżej przekazywane  

w postępowaniu, 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 lub jako tekst wpisany bezpośrednio do 

wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa  

w § 3 ust. 1 Rozporządzenia PRM (§ 2 ust. 2 Rozporządzenia PRM). 

4. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

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

U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w 

wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (§ 4 ust. 1 Rozporządzenia PRM). 

5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku 

obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.  

6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach 

określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby 

na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, 

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

podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument (§ 6 ust. 1 

Rozporządzenia PRM).  

7. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako 

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

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 6 ust. 2 Rozporządzenia PRM). 

8. Zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia PRM poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 

środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, 

które każdego z nich dotyczą  

2) innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  
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9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w § 6 ust. 2 Rozporządzenia PRM, może dokonać również notariusz (§ 6 ust. 4 

Rozporządzenia PRM). 

10. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający 

zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału 

(§ 6 ust. 5 Rozporządzenia PRM). 

11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty, 

oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym (§ 7 ust. 1 Rozporządzenia PRM).  

12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 

ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez 

upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci 

papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 Rozporządzenia PRM). 

13. Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia PRM poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 12 powyżej, dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

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

zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą 

2) pełnomocnictwa – mocodawca.  

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

mowa w pkt 12 powyżej, może dokonać również notariusz (§ 7 ust. 4 Rozporządzenia PRM). 

15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym 

dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w 

tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym (§ 8 Rozporządzenia PRM).  

16. Zgodnie z § 10 Rozporządzenia PRM dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać 

łącznie następujące wymagania:  

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

także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym 

nośniku danych;  

2) umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej 

treści na monitorze ekranowym;  

3) umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;  

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

informacji. 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 28.07.2021r. 
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XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY. 
 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jedną bądź dwie wyróżnione w postępowaniu części 

zamówienia. 

2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach 

zamówienia. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej, adres 

profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz, w zakładce dedykowanej 

postępowaniu (pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ). 

4. 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 https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz 

uznaje go za wiążący, 

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

5. Składanie oferty 

1) Wykonawca składa Ofertę poprzez złożenie za pośrednictwem Platformy Zakupowej: 

a) wypełnionego i podpisanego Formularza oferty (wg wzoru stanowiącego Załącznik do SWZ) 

wraz załącznikami dot. odpowiednich sektorów II, V, 

b) wypełnionego i podpisanego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), 

c) (o ile dotyczy) pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie, 

d) (o ile dotyczy) pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy jeżeli w imieniu wykonawcy 

działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów 

rejestrowych (KRS, CEDiG) 

*Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności przekazuje się w postaci elektronicznej i 

opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli dokument sporządzony został jako 

dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, wykonawca składa 

cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

dokonuje mocodawca lub notariusz (§7 Rozporządzenia MRPiT), 

e) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (obligatoryjnie w przypadku złożenia 

wadium w formie innej niż pieniądz), 

f) (o ile dotyczy) oświadczenia o którym mowa w art. 117 ust.4 Pzp, 

g) (o ile dotyczy) zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy),  

Po złożeniu Oferty wyświetla się komunikat i wykonawca otrzymuje wiadomość email z 

platformazakupowa.pl 

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

Platforma Zakupowa szyfruje Oferty w taki sposób, że nie jest możliwe zapoznanie się z ich 

treścią do terminu otwarcia ofert.  

3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do 

reprezentowania wykonawcy. Wszelkie czynności wykonawcy związane ze złożeniem 

wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, 

poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
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osobę (osoby) reprezentujące wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 

właściwym rejestrze, bądź osobę (osoby) właściwie umocowane. 

4) Ofertę oraz oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w art. 125 Pzp, sporządza się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej - w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

5) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, może być przygotowany i złożony wg wzoru zamieszczonego przez 

zamawiającego lub przy wykorzystaniu narzędzia przygotowanego przez Urząd Zamówień 

Publicznych dostępnego pod adresem http://espd.uzp.gov.pl. W odniesieniu do części IV 

przedmiotowego dokumentu (warunki udziału w postępowaniu i kryteria kwalifikacji) 

wykonawca może poprzestać na wypełnieniu jedynie sekcji  (alfa).  

6) Instrukcja dotycząca wypełniania JEDZ znajduje się na stronie Urzędu zamówień Publicznych 

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/aktualna-wersja-instrukcji-wypelniania-jedzespd.  

7) JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane 

przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe 

8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z 

wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

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

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

9) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem JEDZ także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w 

jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

10) Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.  

11) JEDZ 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z 

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

przekazywanych danych i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

12) Zaleca się, aby z treści Formularza Oferty wynikało, że oferta składana jest w imieniu 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - należy wpisać nazwy 

wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację. 

13) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych 

podwykonawców (jeżeli są już znani). 

14) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, przy 

czym: 

a) wykonawca, który posiada konto na Platformie Zakupowej (jest zalogowany), za jej 

pośrednictwem może samodzielnie zmienić lub wycofać ofertę, 

b) wykonawca, który nie posiada konta na Platformie Zakupowej (nie jest zalogowany), nie 

może samodzielnie zmienić lub wycofać oferty. 

http://espd.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/aktualna-wersja-instrukcji-wypelniania-jedzespd


Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta Bydgoszczy, w sektorach II i V - 

pozostających w zorganizowanym przez Miasto Bydgoszcz systemie odbioru odpadów komunalnych. 

23 

Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla wykonawców dostępnej na 

Platformie Zakupowej.  

15) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

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

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 

1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

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

7. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli zajdą okoliczności opisane w art. 226 Pzp. 

 

XII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za 

pośrednictwem Platformy na stronie internetowej profilu nabywcy 

https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz  do dnia 30.04.2021r. do godz. 11.00.  

2. Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi w dniu 30.04.2021r. o godz. 11.30. Otwarcie ofert 

na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”. 

3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, 

która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, 

otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

postępowania. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

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

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

postępowania informacje o: 

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

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

7. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji 

,,Komunikaty” . 

8. W związku z tym, że zamawiający nie odpowiada za ewentualną awarię internetu, czy problemy 

techniczne powstałe u wykonawcy, zaleca się zaplanowanie złożenia Oferty z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

9. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

10. Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla wykonawców bezpłatne. 

 

XIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 

1. Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest Formularz oferty (Załącznik do SWZ pn. „Formularz 

oferty”) wraz z załącznikami nr 1 i 2 do oferty. W przedmiotowym postępowaniu przyjmuje się 

formę wynagrodzenia kosztorysowego, ustalonego na podstawie ryczałtowych cen 

jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy oraz ilości ton (Mg) odpadów komunalnych 
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odebranych i dostarczonych w trakcie obowiązywania umowy do instalacji wskazanej przez 

Zamawiającego. 

2. Cena podana w Formularzu oferty stanowi cenę brutto, tj. cenę netto powiększoną o obowiązującą 

w momencie składania oferty stawkę podatku od towarów i usług (VAT). 

3. Układ i sposób obliczenia ceny podany w formularzu oferty i załącznikach do oferty, ozn. nr 1 i 2, w 

celu uzyskania od wykonawców ofert w formie umożliwiającej ich porównanie, ceny jednostkowe 

brutto obliczone w sposób uwzględniający wszystkie nakłady niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia określonego w SWZ z załącznikami należy wprowadzić do załączników do oferty i 

postępując zgodnie z zawartymi tam wskazaniami, wyliczyć ceny ofertowe na poszczególne sektory 

w całym okresie realizacji zamówienia i kwoty te przenieść do właściwych dla danych sektorów 

wierszy w ofercie. 

4. Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść i układ muszą być zgodne z 
Formularzem załączonym do niniejszej Specyfikacji. 

5. Cena jednostkowa zaoferowana przez wykonawcę powinna uwzględniać zysk wykonawcy, oraz 
wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej 
Specyfikacji, w tym: 

1) odbioru i transportu odpadów zgodnie z wymaganiami SWZ, 

2) zapewnienie wymaganych zasobów technicznych i kadrowych, 

3) zachowania właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów, 

4) mycia, konserwacji, naprawy i wymiany pojazdów, 

5) zapewnienia w trakcie realizacji umowy odpowiedniej ilości worków do zbierania odpadów 
komunalnych we właściwych kolorach oraz ich odpowiedniego oznakowania,  

6) porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi 
zanieczyszczeniami wysypanymi z worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi, 

7) naprawiania i ponoszenia kosztów naprawy szkód wyrządzonych przez Wykonawcę podczas 
i w związku z wykonywaniem usługi, 

8) zapewnienia przez cały okres trwania umowy odpowiedniej ilości i obsługi środków 
technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie przedmiotu zamówienia, 

9) utrzymania środków technicznych w stanie technicznym gwarantującym sprawną oraz ciągłą 
pracę w okresie realizacji umowy,  

10) zapewnienia ciągłości badań technicznych oraz przeglądów pojazdów, maszyn i urządzeń, 

11) dokonywania odbioru i transportu odpadów również w przypadkach, kiedy dojazd  
do miejsc gromadzenia odpadów komunalnych będzie utrudniony, w szczególności  
z powodu złych warunków atmosferycznych lub uciążliwości komunikacyjnych, 

12) wszelkie inne, bez których nie jest możliwe wykonanie przedmiotu zamówienia. 
6. Zamawiający przewiduje rozliczenie tylko w polskich złotych. 
7. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku. 

 

XIV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

1. Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:  
1) Kryterium „Cena” - C: znaczenie - 60%. 

2) Kryterium „Ekologia”- E: znaczenie - 20%. 

3) Kryterium „Dostawa worków” - D: znaczenie 10%. 

4) Kryterium „Oznaczanie pojemników” - D: znaczenie 10%. 
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2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad: 

1) Kryterium „Cena”- wskaźnik C - wg poniższego wzoru: 
 

C    = 
najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert 

x 60 
cena badanej oferty 

 

 

 

 

 

2) Kryterium „Ekologia” - wskaźnik E - wg poniższych zasad: 

Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium oceny ofert jeżeli Wykonawca zobowiąże się 
do realizacji zamówienia z wykorzystaniem pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów 
komunalnych, które spełniają normę emisji spalin Euro 6 lub wyższą w podany niżej sposób: 

 
a) 1 pojazd spełniający normę Euro 6 – 5 pkt, 

b) 2 pojazdy spełniające normę Euro 6 lub wyższą – 10 pkt, 

c) 3 pojazdy spełniające normę Euro 6 lub wyższą – 15 pkt, 

d) co najmniej 4 pojazdy spełniające normę Euro 6 lub wyższą – 20 pkt. 

W przypadku niezobowiązania się przez Wykonawcę do realizacji zamówienia z wykorzystaniem 
pojazdu (co najmniej jednego) spełniającego normę emisji spalin EURO 6 lub wyższą, Wykonawca 
otrzyma w ramach niniejszego kryterium 0 pkt. 

Ocena kryterium E zostanie dokonana w oparciu o podaną w formularzu oferty liczbę pojazdów, 
spełniających normę emisji spalin EURO 6 lub normę wyższą, którymi Wykonawca będzie 
dysponował w toku realizacji niniejszego zamówienia.  

 

3) Kryterium „Dostawa worków” – wskaźnik D - wg poniższych zasad: 

 
Zgodnie z OPZ Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania każdorazowo do nowych PW, po 
zgłoszeniu Zamawiającego lub właściciela nieruchomości worków do gromadzenia poszczególnych 
frakcji odpadów w terminie 7 dni (z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych) od dnia otrzymania 
takiej informacji. Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium oceny ofert jeżeli 
Wykonawca będzie dostarczał worki do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów do nowo 
powstałych PW w terminie: 
a) 6 dni (z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych) – 2 pkt 
b) 5 dni (z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych) – 4 pkt 
c) 4 dni (z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych) – 6 pkt 
d) 3 dni (z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych) – 8 pkt 
e) 2 dni (z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych) – 10 pkt 

 
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę terminu dostarczenia worków powyżej 6 dni, 
Wykonawca otrzyma w ramach niniejszego kryterium 0 pkt. 

 
4) Kryterium „Oznaczanie pojemników” – wskaźnik O - wg poniższych zasad: 

 

Zgodnie z OPZ Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania naklejkami frontowymi pojemników 
dopuszczonych do realizacji usługi przez Zamawiającego w terminie 7 dni (z wyłączeniem niedziel i 
dni świątecznych) od dnia otrzymania zgłoszenia.  Zamawiający przyzna punkty w niniejszym 
kryterium oceny ofert jeżeli Wykonawca będzie oznaczał przedmiotowe pojemniki w terminie: 
a) 6 dni (z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych) – 2 pkt 
b) 5 dni (z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych) – 4 pkt 
c) 4 dni (z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych) – 6 pkt 
d) 3 dni (z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych) – 8 pkt 
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e) 2 dni (z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych) – 10 pkt 
 

W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę terminu oznaczania pojemników powyżej 6 dni, 

Wykonawca otrzyma w ramach niniejszego kryterium 0 pkt. 

 

3. O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów, tj. suma C+E+D+O. 

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

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera 

spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera 

ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 5, Zamawiający wzywa 

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

ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą. 

8. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa 

wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

9. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 7, zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody 

do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki 

do unieważnienia postępowania. 

10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

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

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

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

wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

-  podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

11. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 10, na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

12. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2174, z późn. zm.15), dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do 

przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 

rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca składając ofertę 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. 

13. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. 
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14. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie 

2) oczywiste 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. 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

1) w zakresie sektora II w wysokości 300.000,- zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), 
2) w zakresie sektora V w wysokości 400.000,- zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100). 
W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia na więcej niż jeden sektor, zaleca się 

wniesienie wadium na każdy sektor oddzielnie. 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w 

jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) gwarancjach bankowych, 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020, poz. 

299). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta 

Bydgoszczy 41 1240 6452 1111 0010 4788 1232 z dopiskiem „Odbiór i transport odpadów 

komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta Bydgoszczy, w sektorze ………” 

(wpisać zgodnie z tym, na który sektor Wykonawca składa ofertę). Za datę zapłaty wadium uznaje 

się moment wpływu na konto Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe 

wymagania: 

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

wykonawcę określone w Pzp, bez konieczności potwierdzania tych okoliczności, 

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

wadium, 

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

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

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

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

postępowania, 

6) wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji, tj. Miasto Bydgoszcz, 

7) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), 

zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią  

wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści 

wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum). 
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6. W przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 

2) gwarancji lub poręczeń – wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub 

poręczenia w postaci elektronicznej 

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

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

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

8. Zgodnie z art. 98 ust. 6 Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku 

wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 

Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 57 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, 

innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 

przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 

2) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w ofercie 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

9. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp musi wynikać 

bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie 

gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub 

poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp, 

10. Zamawiający zwraca wadium: 

1) wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego 

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

2) wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi 

oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

 

XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejsza ofertę złożenia, przed 
podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto 
podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach:  
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
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3. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji może zostać wniesione w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i musi zawierać następujące 
elementy:  
1)  nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),  
2)  nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),  
3)  nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,  
4)  określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
5)  sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 

kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca nie wykonał 
przedmiotu umowy w terminie wynikającym z umowy, lub wykonał zamówienie objęte umową 
z nienależytą starannością.  

Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych 

warunków przez Zamawiającego lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku 

przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek 

dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy 

zobowiązani są do przedłożenia zamawiającemu, przed udzieleniem zamówienia, umowy pomiędzy 

wykonawcami regulującej warunki realizacji zamówienia publicznego. 

2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego 

reprezentowanych przez Pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa do 

podpisania umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie uwzględniało tej czynności 

prawnej. 

 

XVIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostaną zawarte 

umowy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą, na każdą część zamówienia oddzielnie. 

2. Projektowane zapisy umowy zawarte zostały w Załączniku nr 11 do OPZ pn. „Wzór umowy”. 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY [DZIAŁ IX  

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PZP] 
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, 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 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. W postępowaniu 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 



Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta Bydgoszczy, w sektorach II i V - 

pozostających w zorganizowanym przez Miasto Bydgoszcz systemie odbioru odpadów komunalnych. 

30 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

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. Odwołanie wnosi się w terminie:  

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

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

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

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

8. 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. 

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 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. 

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

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

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

 

XX. POSTANOWIENIA DODATKOWE  
 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy. 

2. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia, zaniedbania podwykonawcy, jak za swoje 

działania. 
 

XXI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
 

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

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

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

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

że:   

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy 

ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz. 

2. W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych proszę kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na 

adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz. 

mailto:iod@um.bydgoszcz.pl
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3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia 

umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania 

sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym– w 

oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp - Dz.U.z 2019r., poz. 2019 ze zm.) 

oraz aktów wykonawczych do Pzp. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

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

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku projektów 

dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – okres przetwarzania wynikał będzie z zasad 

określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.  

6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest 

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

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp. 

7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą 

podlegały profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów 

powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta 

Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów 

informatycznych, tj. MADKOM S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Zwycięstwa 96/98 oraz Open Nexus Sp. z 

o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 3. 

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO, 

2) sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO, przy 

czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników.   

3) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

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

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

członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. Nie przysługuje Państwu:   

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;   

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

11. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Państwu obowiązku informacyjnym 

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 

Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska 
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od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z 

wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.   
 

XXII. ZAŁĄCZNIKI WYMIENIONE W SWZ STANOWIĄ JEJ TREŚĆ 
 

 

Załączniki 
1) w postaci wzoru: 

a) formularza oferty wraz z załącznikami w zakresie każdego sektora, 
b) formularz JEDZ – wzór, 
oraz 
załącznik pn. „Aukcja elektroniczna” (szczegółowe warunki oraz sposób przeprowadzenia aukcji 
elektronicznej), 

2) załączniki do SWZ p.n. „Opis przedmiotu zamówienia” z załącznikami oznaczonymi numerami: 
1. Uchwała ws. regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach, 
2. Uchwała ws. szczegółowego zakresu usług, 
3. Uchwała ws. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy a po, 
4. Charakterystyka sektorów pod kątem typu nieruchomości, 
5. Długość dróg dojazdowych oraz odległość od instalacji, 
6. Podział miasta na sektory, nieruchomości, ulice, 
7. Prognozowana ilość odpadów do odbioru i transportu, 
8. Wykaz aptek, 
9. Specyfikacja Interfejsu Wymiany Danych, 

10. Uchwała ws. podziału miasta na sektory, 
11. Wzór umowy, 
12. Raport dzienny, 
13. Raport tygodniowy, 
14. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
15. Ilość i rodzaj pojemników do gromadzenia odpadów komun. – sektory. 

 

 

 

  

Specyfikację warunków zamówienia 

zatwierdziła Dyrektor WZP: Kornelia Kwaczonek 


