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ROZDZIAŁ 1. DANE OGÓLNE 
1. Podstawa prawna 
Użyte w niniejszej specyfikacji słowo "Ustawa" bez bliższego określenia oznacza ustawę z 
dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z 
późn. zm.). 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ww. 
„Ustawy". 

a) Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art 2 ust. 1 pkt 1 oraz art 132 
ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz.1129 z późn. zm.). 

b) Podstawa prawna opracowania specyfikacji warunków zamówienia: 
 Ustawa z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz.1129 z późn. zm.); 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415); 

 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021r. w 
sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w 
złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro 
stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów. 

c) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) 

 
2. Informacje dotyczące miejsca publikacji ogłoszenia 
 Strona internetowa prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko  
 Biuletyn Zamówień Publicznych: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ 

 
3. Ustalenia odnośnie zapisu dat 
Wszelkie daty umieszczone w niniejszej specyfikacji, pisane są w systemie: 
dzień/miesiąc/rok 
 

ROZDZIAŁ 2. DEFINICJE 
 
Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o: 
 dokumentach zamówienia - należy przez to rozumieć dokumenty sporządzone przez 

zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż 
ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym 
specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań; 

 pisemności - należy przez to rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu 
wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym 
przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 
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 podmiotowych środkach dowodowych - należy przez to rozumieć środki służące 
potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w 
art. 125 ust. 1 ustawy pzp; 

 przedmiotowych środkach dowodowych - należy przez to rozumieć środki służące 
potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z 
wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia 
lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją 
zamówienia; 

 postępowaniu o udzielenie zamówienia - należy przez to rozumieć postępowanie 
wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie 
zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert, prowadzone jako 
uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone 
przez zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące 
się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem, 
z tymże zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności 
w tym postępowaniu; 

 udzieleniu zamówienia - należy przez to rozumieć zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego; 

 wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie 
robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie 
usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w 
sprawie zamówienia publicznego; 

 zamówieniu - należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między 
zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego 
od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług; 

 

ROZDZIAŁ 3. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNE ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA.  
 
Nazwa oraz adres Zamawiającego 
Gmina Lubsko 
pl. Wolności 1 
68-300 Lubsko 
 
Numer telefonu, adres poczty elektronicznej 
numer telefonu: +48 68 457 61 08 
adres poczty elektronicznej (e-mail): przetargi@lubsko.pl  
strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko 
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ROZDZIAŁ 4. ADRES  STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z 

POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 
https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko 
 

ROZDZIAŁ 5. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z 

późn. zm.) zwanej dalej "ustawą p.z.p. lub p.z.p." oraz niniejszej Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, zwaną dalej "SWZ". 

2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 p.z.p. 

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 

ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona 

kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie 

braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

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

6. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące udzielania usług. 

7. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.  

9.Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) obejmują następujące 
rodzaje czynności: pracowników sortowni, realizujących niniejsze zamówienie.  

 
10. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia 

na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącymi odpowiednio 
Załącznik nr 10 do SWZ.  
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ROZDZIAŁ 6. 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 Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lubska ( Pl. Wolności 1, 

68-300 Lubsko); 
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@lubsko.pl  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP 

5) Pani/Pana 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; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie 
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan 
zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub 
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (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); 
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne 
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 
 

ROZDZIAŁ 7. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu, 
poniżej wskazanych rodzajów odpadów komunalnych dostarczonych przez podmiot lub 
podmioty odbierający/odbierające przedmiotowo określone odpady z: 

 nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Lubsko, 

w określonej poniżej ilości maksymalnej, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. 

2. Kody CPV określające przedmiot zamówienia 

2.1. Kod określający główny przedmiot zamówienia:  

90.50.00.00-2-usługi związane z odpadami. 

2.2. Kody uzupełniające: 

90.51.00.00-5-usuwanie i obróbka odpadów 

90.51.40.00-3-usługi recyklingu odpadów 

90.53.30.00-2-usługi gospodarki odpadami 

3. Zagospodarowanie odpadów polega na przetworzeniu odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 
pkt. 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 
z późn. zm.). 

4. Ilekroć Zamawiający posługuje się kodami odpadów, należy przez to rozumieć kody 
zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). 
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5. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania następujących frakcji odpadów 
komunalnych: 

 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod 
kodem 20 03 01, 

 bioodpady stanowiące odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 
02 01,  

 metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, 
metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, tj. 
odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 02, 

 papier, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 01, 

 szkło, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 07, 

 odpady wielkogabarytowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 07, 

6.  Szacunkowa ilość odpadów komunalnych do zagospodarowania w okresie od 
01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. wynosi: - na podstawie ostatnich 10 miesięcy (od 1 września 
2020 r., tj. od wejścia z życie obowiązku segregacji odpadów na terenie Gminy Lubsko) 

 5112 Mg - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

 1488 Mg – bioodpady stanowiące odpady komunalne, 

 1080 Mg – metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe, 

 408 Mg – papier, 

 816 Mg – szkło, 

 292 Mg – odpady wielkogabarytowe. 

7. Odpady komunalne w celu ich zagospodarowania będą przekazywane sukcesywnie w 
ilościach zależnych od ilości odpadów wytworzonych na terenie gminy Lubsko i odebranych 
przez podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Lubsko, do 
instalacji komunalnej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie lub stacji przeładunkowej, 
jeżeli Wykonawca zapewnia, w zaoferowanej cenie ofertowej za zagospodarowanie danego 
rodzaju odpadów, Zamawiającemu możliwość przekazania odpadów do stacji 
przeładunkowej. Wymogi dotyczące przekazywania odpadów do instalacji komunalnej 
stosuje się odpowiednio do przekazywania odpadów do stacji przeładunkowej. 

8. Odpady podlegające obowiązkowi zagospodarowania w instalacji komunalnej mogą zostać 
zagospodarowane wyłącznie w instalacji komunalnej. Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne muszą zostać zagospodarowanie w instalacji komunalnej prowadzonej przez 
Wykonawcę, wskazanej w ofercie, zza wyjątkiem sytuacji dla, których w sposób wyraźny 
przewidziano wyłączenie tego obowiązku. 

9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił realizację zamówienia w zakresie 
zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przy użyciu 
instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia, 
wskazanej na liście, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach zmienionej 
ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. 
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10. Dla zapewnienia odpowiedniej jakości, w tym środowiskowej, świadczonych usług 
Zamawiający wymaga by zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych oraz bioodpadów następowało zgodnie z wymaganiami: 

10.1. systemu zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważnymi 
systemami, przy zastrzeżeniu, że za równoważne Zamawiający uznaje wyłącznie 
ustandaryzowane systemy międzynarodowe, stosowane na terenie UE, 

10.2. systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001 lub równoważnymi systemami, przy 
zastrzeżeniu, że za równoważne Zamawiający uznaje wyłącznie ustandaryzowane systemy 
międzynarodowe, stosowane na terenie UE.  

W tym celu Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał wdrożony system zarządzania 
środowiskowego w oparciu o normę PN-EN ISO 14001 lub równoważną oraz system 
zarządzania jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001 lub równoważną, przynajmniej w 
zakresie prowadzenia działalności dotyczącej zagospodarowania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów. 

11. Jeżeli instalacja komunalna prowadzona przez Wykonawcę i wskazana w ofercie nie 
będzie przyjmować odpadów, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjęcie odpadów w 
innej instalacji komunalnej, na swój koszt i własnym staraniem, jak również pokryć koszt 
wygenerowany przez konieczność transportu odpadów komunalnych do wyznaczonej przez 
Wykonawcę instalacji, w wysokości różnicy kosztu transportu odpadów komunalnych do 
instalacji wskazanej w ofercie a kosztu transportu odpadów do wskazanej przez Wykonawcę 
instalacji komunalnej, zza wyjątkiem sytuacji w której Wykonawca samodzielnie zapewni 
transport odpadów komunalnych przywiezionych do instalacji komunalnej wskazanej w 
ofercie, do innej instalacji komunalnej lub umożliwi przekazanie odpadów do stacji 
przeładunkowej wskazanej w ofercie.  

12. Jeżeli inna instalacja, niż instalacja komunalna wskazana przez Wykonawcę w ofercie, 
nie będzie przyjmować odpadów, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjęcie 
odpadów w innej (alternatywnej) instalacji, na swój koszt i własnym staraniem, jak również 
pokryć koszt wygenerowany przez konieczność transportu odpadów komunalnych do 
wyznaczonej przez Wykonawcę instalacji, w wysokości różnicy kosztu transportu odpadów 
komunalnych do instalacji wskazanej w ofercie, a kosztu transportu odpadów do wskazanej 
przez Wykonawcę instalacji zza wyjątkiem sytuacji w której Wykonawca samodzielnie 
zapewni transport odpadów komunalnych przywiezionych do instalacji wskazanej w ofercie, 
do innej (alternatywnej) instalacji lub umożliwi przekazanie odpadów do stacji 
przeładunkowej wskazanej w ofercie.  

13. Wykonawca powiadomi podmiot, który będzie dostarczał odpady objęte niniejszym 
zamówieniem do wskazanej przez Wykonawcę instalacji w celu ich zagospodarowania, jak 
również Zamawiającego, o każdej sytuacji uniemożliwiającej przekazanie odpadów do 
instalacji wskazanej w ofercie, przy jednoczesnym wskazaniu instalacji, w której 
Wykonawca zapewnił przyjęcie odpadów. Powiadomienie nie może nastąpić później niż w 
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ciągu 24 godzin od powzięcia informacji o zaistnieniu stanu niemożliwości przekazania 
odpadów do wskazanej w ofercie instalacji. 

14. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany instalacji do zagospodarowania odpadów 
wskazanej przez Wykonawcę w ofercie, jeżeli zmiana taka będzie konieczna ze względu na 
obiektywnie zaistniałe okoliczności, np. awaria instalacji pod warunkiem akceptacji nowej 
instalacji przez Zamawiającego i na warunkach z nim uzgodnionych. Przekazanie odpadów 
do nowej instalacji nie może powodować zwiększenia kosztów dla Zamawiającego, w tym 
również wynikających z konieczności transportu odpadów do innej instalacji niż wskazana w 
ofercie, chyba że Wykonawca pokryje te koszty. 

15. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić przyjęcie odpadów kwitem 
wagowym z legalizowanej wagi znajdującej się na terenie instalacji zagospodarowania 
odpadów. Kwit wagowy powinien zawierać między innymi datę, godzinę wjazdu i wyjazdu 
pojazdu, nr rejestracyjny pojazdu, rodzaj dostarczonych odpadów, nazwę podmiotu 
dostarczającego odpady, wagę brutto, wagę netto, nr kwitu wagowego. 

16. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać kopię kart 
przekazania odpadu, niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni. 

17. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać kopię 
dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem dotyczących legalizacji wagi, 
niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpadów w dni robocze od poniedziałku do 
piątku w godzinach 6:00-21:00 oraz w przypadkach uzgodnionych co najmniej z  7 dniowym 
wyprzedzeniem również w soboty w godzinach uzgodnionych z operatorem realizującym 
usługę odbioru odpadów na terenie gminy Lubsko. 

 
 
ROZDZIAŁ 8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin realizacji zamówienia wynosi od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.   

 
ROZDZIAŁ 9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone 

przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

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

dotyczące: 
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1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

a) posiadający zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi będącymi przedmiotem zamówienia, 

b) posiadający wpis do rejestru podmiotów prowadzących produkty, produkty w 
opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), o 
ile obowiązek taki wynika z przepisów wskazanej ustawy lub przepisów odrębnych. 

 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca składający ofertę 

wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 

mniejszą niż 500 000 złotych  

 4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
co najmniej 2 usługi obejmującą/obejmujące zagospodarowanie odpadów komunalnych o 
łącznej masie co najmniej 4500 Mg przez okres co najmniej 12 miesięcy. Warunek uważa 
się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie/wykonywanie wyżej wymienionych 
usług łącznie w jednym zamówieniu lub oddzielnie w kilku odrębnych zamówieniach. 

b) wykazać do uczestniczenia w wykonywaniu niniejszego zamówienia następujące osoby 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: 

- Specjalista ds. edukacji ekologicznej: 

* wykształcenie: nauczyciel co najmniej mianowany. 
* doświadczenie: minimum 3 lata doświadczenia w prowadzeniu kampanii/akcji edukacyjnej dla 

placówek oświatowych.  
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3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 

dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 

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

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w 

szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ 10. POSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA 

 

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

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.; 

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 1,4 tj. 

a) 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, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do 

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 

b) 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; 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.  

 
ROZDZIAŁ 11. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA 

SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia 

Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy 

formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Zamawiający wskazuje, że 

Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia tylko do sekcji  Części IV formularza, a 

pozostałe wypełnia wg. instrukcji).  

3. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (wzór oświadczenia JEDZ stanowi 

załącznik nr 2 do SWZ) 

4. 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: 

1) Oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 

dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od 

innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ; 

2) 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 ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 

należności; 

3)   Zaświadczenie albo inny dokument 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, 
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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 ofert wykonawca 

dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 

należności; 

4) Odpisu lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

5) 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 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 lub są wykonywane, a jeżeli 

wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

– oświadczenie wykonawcy  -  Załącznik nr 4 do SWZ; 

6) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia 

wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed jej złożeniem. 

7) Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

 8) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ); 

9)   Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia 

wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia 
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wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p.  - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do 

SWZ. 

 

5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast: 

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, 

zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, lub odpisu 

albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 4 pkt 4 - 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. 

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 4 pkt 6 - składa informację  

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

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust 4 

pkt 6; 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed ich złożeniem, dokument, o którym mowa w ust.5 pkt.2. powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 

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

się dokumentów, o których mowa w ust. 5, 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 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 
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przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 6 stosuje się. 

8.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 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.), o ile wykonawca 

wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas 

gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. Wykonawca nie jest zobowiązany do 

złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca 

wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

9.W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

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

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

od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia 

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

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie  (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.") 

 
ROZDZIAŁ 12. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji, 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. 

2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których 

mowa w ust.1: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
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zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ) lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający tą okoliczność; 

2) Zamawiający oceni, 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, 

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 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. 

 

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 

łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 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: 

1) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych 

zasobów Wykonawcy  



18 

 

2) składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) dotyczący tych 

podmiotów,  

3) w terminie określonym w Rozdziale 11 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych 

podmiotów podmiotowe środki dowodowe o których mowa w Rozdziale 11 ust.4 pkt. 

2,3,4,6,9. 

 
ROZDZIAŁ 13. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA) 

 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej (zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 6 do SWZ). 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity 

Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia. 

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w 

tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, 

które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

 
ROZDZIAŁ 14. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

1. Komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji 

oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, 

z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki 
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komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  

2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

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

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

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

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

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać Zamawiający od Wykonawcy. 

3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  

1) w zakresie proceduralnym: 

Iwona Poszwa, przetargi@lubsko.pl 

2) w zakresie merytorycznym:  

Tomasz Zbroszczyk lub Małgorzata Witos, przetargi@lubsko.pl 

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać 

się numerem przedmiotowego postępowania.  

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić 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 terminie, o którym mowa poprzednim 

zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania 

i złożenia ofert.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

nie wpłynął w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

6. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 6, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 
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mowa w ust. 6, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 6, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

8. Skróty użyte w SWZ oznaczają: 

a)  1. – ustęp 

b) 1) - punkt 

c)  I- rozdział  

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym, a 
wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narzędzi: 
 Strona internetowa prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko  
 

9. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 
zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i 
formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 
datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana 
do zamawiającego.  

10. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, 
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w 
sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem 
jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

11. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system 
powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

12. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 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 2020r. poz. 2452), określa niezbędne 
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

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

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - 
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 
minimalnie wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 

.pdf, 
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f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 
kodowanie UTF8, 

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

13. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

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

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  
14. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 

szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

 

ROZDZIAŁ 15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem 

nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o 

którym mowa w Rozdziale 11 ust.2 SWZ; 

2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia (ESPD), o których mowa w Rozdziale 12 ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ 

(jeżeli dotyczy); 

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy).  

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

formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone 

zgodnie z tymi wzorami. 

5. W przypadku, gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej 

formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, 
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złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

notariusza. 

6. Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), sporządza się, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym). 

8. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do 

składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty 

zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

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

9. 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.  

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

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym. 

11.Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 

pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość”, nie za pośrednictwem adresu email. Za datę 

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

datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku 

„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość 

została wysłana do zamawiającego. 

12.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej 

za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, 

zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie 

zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z 

obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w 

formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

13.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 

wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż 

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

14.Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem określa niezbędne wymagania sprzętowo - 

aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 
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1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS 

Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 

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

6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 

kodowanie UTF8, 

7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 

Głównego Urzędu Miar. 

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

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

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje 

go za wiążący, 

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

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

Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający 

zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w 

zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez 

Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym 

postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

17.Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w 

aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

18.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.  
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19.Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym. 

20.Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 

przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania 

ofert. 

21.Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   

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

każdego ze skompresowanych plików.  

23. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 

dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), 

Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one 

być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku. 

24.Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

25.Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, 

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

26.Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności 

z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

27. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego:  

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

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje 

go za wiążący, 

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

 
ROZDZIAŁ 16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
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1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty 
ceny jednostkowej za zagospodarowanie 1 Mg, następujących rodzajów odpadów: 

 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod 
kodem 20 03 01, 

 bioodpady stanowiące odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 
02 01,  

 metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, 
metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, tj. 
odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 02, 

 papier, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 01, 

 szkło, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 07, 

 odpady wielkogabarytowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 07, 

2. W podanej cenie zagospodarowania odpadów należy uwzględnić wszystkie czynniki 
cenotwórcze, składające się koszt realizacji zamówienia jakie obowiązany będzie ponieść 
Wykonawca. W szczególności: 

2.1. jeżeli Wykonawca oferuje realizację zamówienia przy wykorzystaniu stacji 
przeładunkowej obowiązany jest w cenie za zagospodarowanie odpowiednich rodzajów 
odpadów, uwzględnić koszt ponoszony w związku z transportem odpadów z stacji 
przeładunkowej do właściwej instalacji, który w całości obciąża Wykonawcę. Realizacja 
zamówienia z wykorzystaniem stacji przeładunkowej, nie może skutkować ponoszeniem 
kosztu transportu odpadów ze stacji przeładunkowej do właściwej instalacji przez 
Zamawiającego. 

2.2. w cenie zagospodarowania bioodpadów należy uwzględnić ewentualny koszt związany z 
przekazywaniem Zamawiającemu środka poprawiającego właściwości gleby powstałego w 
ramach procesu kompostowania bioodpadów zagospodarowywanych w ramach niniejszego 
zamówienia, w ilości zadeklarowanej w ofercie. Na wskazany koszt składa się w 
szczególności, cena środka, jego odpowiedniego zapakowania oraz przekazania 
Zamawiającemu. 

3. W ofercie należy podać cenę jednostkową netto, stawkę VAT oraz cenę jednostkową 
brutto. Oferowana cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Cena powinna być podana za pomocą cyfr 
i słownie w złotych polskich. 

4. Poszczególne składki, całkowita wartość powinny być wyrażone w złotych polskich z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2027) oraz zgodnie z art. 2 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (t.j. Dz. U. z 1994 r. nr 84 poz. 386 z późn. zm.). 

5. Wykonawca powinien zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (t.j. Dz. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.) wykazane kwoty 
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zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a 
końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza. 

6. Wskazane w ofercie ceny jednostkowe za zagospodarowanie 1 Mg poszczególnych 
rodzajów odpadów, wskazanych powyżej w pkt 1 SWZ, stanowić będą podstawę oceny ofert 
przy wykorzystaniu algorytmu przewidzianego w rozdziale 20 pkt 2 SWZ oraz ustalenia 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach określonych w załączniku nr 
10 do SWZ – Wzór umowy.  

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż 
złoty polski. 

8. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
takiego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 

 

ROZDZIAŁ 17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

 

ROZDZIAŁ 18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, 

przez okres 90 dni, tj. do dnia 28.11.2021r.  

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

związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 
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4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo 

jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą. 

 

ROZDZIAŁ 19. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć poprzez platformazakupowa.pl do dnia 31.08.2021 r. do godziny 10:00. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie 

zakupowej. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2021 r. o godzinie 10:15 

4. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - platformazakupowa.pl  

W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni 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. 

ROZDZIAŁ 20. OPIS  KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny 
ofert: 

1.1. koszt realizacji zamówienia (K) – 60 pkt, 

1.2. kryterium odległość (O) – 10 pkt: 

1.2. kryterium jakość (J) – 10 pkt: 
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1.3. kryterium edukacja (E) – 20 pkt  

1.3.1. podkryterium (E1) ilość akcji edukacyjnych – 10 pkt 

1.3.2. podkryterium (E2) doświadczenie osób przeprowadzających akcje edukacyjne – 10 pkt 

2. Obliczenie kosztu (K) realizacji zamówienia nastąpi w oparciu o: 

2.1. ceny jednostkowe za zagospodarowanie odpadów komunalnych podane przez 
Wykonawcę w ofercie,  

2.2. szacunkowy koszt transportu 1 Mg odpadów do: 

2.2.1. wskazanej w ofercie instalacji (właściwej dla danego rodzaju odpadu), ustalany w 
oparciu o szacunkowy koszt transportu 1 Mg odpadu oraz odległość pomiędzy gminą Lubsko 
a wskazaną w ofercie instalacją. W przypadku wskazania w ofercie kilku instalacji do 
zagospodarowania tej samej frakcji odpadów, szacunkowy koszt transportu zostanie ustalony 
w oparciu o średnią arytmetyczną odległości pomiędzy gminą Lubsko, a przewidzianymi w 
ofercie instalacjami.  

2.2.2. wskazanej w ofercie stacji przeładunkowej (właściwej dla danego rodzaju odpadu), 
ustalany w oparciu o szacunkowy koszt transportu 1 Mg odpadu oraz odległość pomiędzy 
gminą Lubsko, a wskazaną w ofercie stacją przeładunkową. W przypadku wskazania w 
ofercie kilku stacji przeładunkowych przeznaczonych do zbierania tej samej frakcji odpadów, 
szacunkowy koszt transportu zostanie ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną odległości 
pomiędzy gminą Lubsko, a wskazanymi w ofercie stacjami przeładunkowymi  

- z wykorzystaniem następującego wzoru: 

Kszac = ([KF1 + Ckm x OiF] x W) + ([KF2 x + Ckm x OiF] x W) + … + ([KFx x + Ckm x OiF] x W)  

gdzie: 

Kszac – szacunkowy koszt realizacji zamówienia w oparciu o ocenianą ofertę 

F1, F2, F(x) – podana przez Wykonawcę w ofercie cena jednostkowa za zagospodarowanie 1 
Mg kolejnej spośród przewidzianych niniejszym zamówieniem frakcji (rodzajów) odpadów 
komunalnych tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady, metale i 
tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe oraz odpady wielkogabarytowe. 

Ckm – szacunkowa cena transportu 1 Mg danego rodzaju odpadów komunalnych podanej w 
SWZ w odległości 1 km wynosząca 4,00 złote (słownie: cztery złote) 

OiF – podana przez Wykonawcę w ofercie rzeczywista odległość pomiędzy gminą Lubsko, a 
wskazaną przez Wykonawcę instalację właściwą dla danej frakcji (rodzaju) odpadu  lub 
stacją przeładunkową (OiF dla F1, OiF dla F2, OiF dla F(x)). Zamawiający zastrzega, że koszt 
transportu odpadów zebranych w stacji przeładunkowej pokrywa w całości Wykonawca, za 
wynagrodzeniem przewidzianym dla zagospodarowania odpadów komunalnych.   

Odległość należy zmierzyć jako najkrótszą długość trasy drogami publicznymi (nie drogami 
wewnętrznymi, polnymi itp.) dla pojazdów o masie całkowitej 10t i więcej od instalacji do 



29 

 

granicy gminy Lubsko. Wykonawca zobowiązany jest wykazać zasadność odległości 
różniącej się o 5% od najkrótszej odległości pomiędzy gminą Lubsko, a instalacją/stacją 
przeładunkową, ustaloną w oparciu o Google Maps.  

W- współczynnik łącznej masy maksymalnej ilości frakcji (rodzaju) odpadów przewidzianej 
w ramach niniejszego zamówienia, której koszt zagospodarowania jest oceniany, względem 
łącznej masy odpadów komunalnych będących przedmiotem zagospodarowania w ramach 
niniejszej umowy (wszystkich przewidzianych zamówieniem frakcji), wyrażony w wartości 
dziesiętnej np. 0,1  

W oparciu o tak oszacowany koszt (Kszac) nastąpi ocena ofert z wykorzystaniem 
następującego wzoru: 

 

 

K  - liczba punktów, jaką uzyskała oferta badana w 
kryterium „Koszt realizacji zamówienia” 

K szac min - szacowany koszt realizacji zamówienia 
przy przyjęciu oferty z najniższym kosztem szacunkowym  

K szac b - szacowany koszt realizacji zamówienia przy 
przyjęciu oferty badanej 

 

3. W ramach kryterium odległość (O) ocenie podlegać będzie odległość miejsca instalacji 
komunalnej (stacji przeładunkowej), od siedziby Zamawiającego. 
Zamawiający przyzna: 

a) 10 pkt za odległość mniejszą lub równą 10 km, mierzoną w linii najkrótszego 
przejazdu wg. wskazania Google Maps, 

b) 8 pkt za odległość większą niż 10 km ale mniejszą lub równą 20 km, mierzoną w linii 
najkrótszego przejazdu wg. wskazania Google Maps, 

c) 6 pkt za odległość większą niż 21 km ale mniejszą lub równą 30 km, mierzoną w linii 
najkrótszego przejazdu wg. wskazania Google Maps  

d) 4 pkt, za odległość większą niż 31 km ale mniejszą lub równą 40 km, mierzoną w 
linii najkrótszego przejazdu wg. wskazania Google Maps, 

e) 2 pkt, za odległość większą niż 41 km ale mniejszą lub równą 50 km 
f) 0 pkt, za odległość powyżej 50 km, mierzoną w linii najkrótszego przejazdu wg. 

wskazania Google Maps, 

4. W ramach kryterium jakość (J) ocenie podlegać będzie: 

4.1. ilość przekazanego Zamawiającemu organicznego środka poprawiającego właściwości 
gleby powstałego w ramach procesu kompostowania bioodpadów zagospodarowywanych w 
ramach niniejszego zamówienia, dopuszczonego do obrotu decyzją właściwego organu – tj. 
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spełniającego wymogi ustanowione w ustawie o nawozach i nawożeniu. Zamawiający 
przyzna: 

4.1.1. 1 pkt – za zobowiązanie się Wykonawcy do przekazania Zamawiającemu, za 
wynagrodzeniem uzyskiwanym przez Wykonawcę z tytułu zagospodarowania bioodpadów, 
ww. środka w ilości odpowiadającej co najmniej 12% wagi maksymalnej ilości rocznej 
bioodpadów przewidzianej niniejszym zamówieniem (tj. 89,28 Mg rocznie), nie więcej 
jednak niż 14%,  

4.1.2. 5 pkt - za zobowiązanie się Wykonawcy do przekazania Zamawiającemu, za 
wynagrodzeniem uzyskiwanym przez Wykonawcę z tytułu zagospodarowania bioodpadów, 
ww. środka w ilości odpowiadającej co najmniej 14,1% wagi maksymalnej ilości rocznej 
bioodpadów przewidzianej niniejszym zamówieniem (tj. 104,90 Mg rocznie), nie więcej 
jednak niż 20%, 

4.1.3. 10 pkt - za zobowiązanie się Wykonawcy do przekazania Zamawiającemu, za 
wynagrodzeniem uzyskiwanym przez Wykonawcę z tytułu zagospodarowania bioodpadów, 
ww. środka w ilości odpowiadającej co najmniej 20,1% wagi maksymalnej ilości rocznej 
bioodpadów przewidzianej niniejszym zamówieniem (tj. 149,54 Mg rocznie). 

Dostawa ww. środka będzie następować w sposób określony w załączniku nr 10 do SWZ – 
Wzór umowy. 

5. W ramach kryterium edukacja (E) ocenie podlegać będzie: 

5.1. zadeklarowana przez Wykonawcę w ofercie ilość przeprowadzonych przez 
Wykonawcę akcji edukacyjnych (E1). Zamawiający przyzna: 

5.1.1. 2 pkt za przeprowadzenie co najmniej 4 akcji edukacyjnych, jednakże nie więcej niż 
10, w okresie realizacji zamówienia,  

5.1.2. 4 pkt za przeprowadzenie 15 akcji edukacyjnych w okresie realizacji zamówienia,  

5.1.3. 6 pkt za przeprowadzenie 20 akcji edukacyjnych w okresie realizacji zamówienia, 

5.1.4. 8 pkt za przeprowadzenie 25 akcji edukacyjnych w okresie realizacji zamówienia, 

5.1.5. 10 pkt za przeprowadzenie co najmniej 30 akcji edukacyjnych w okresie ostatnich 3 
lat.  

 

Na potwierdzenie przeprowadzonych akcji edukacyjnych Wykonawca przedstawi wykaz 
wykonanych usług wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług (np. 
protokół). 

Akcje edukacyjne będą przeprowadzane na terenie instalacji przeznaczonej do 
zagospodarowywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, a także na 
terenie Gminy Lubsko, w terminie ustalonym z Zamawiającym. 
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5.1.6. 5 pkt za dowożenie osób z Gminy Lubsko na akcje edukacyjne z Gminy Lubsko do 
instalacji Wykonawcy. 

Akcja edukacyjna obejmować będzie grupę, nie mniejszą niż 5 osób i nie większą niż 20 
osób. Przeprowadzenie akcji edukacyjnej dla większej ilości osób niż 20 uznawane będzie za 
przeprowadzenie proporcjonalnej ilości akcji w jednym terminie (np. 25 – 2 akcje, 35 – 3 
akcje itd.). 

Akcja edukacyjna musi dotyczyć aspektów środowiskowych oraz ekologicznych z 
szczególnym uwzględnieniem tematyki zagospodarowywania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych w instalacji zadeklarowanej przez Wykonawcę w 
ofercie. Zamawiający wymaga by w ramach każdej akcji edukacyjnej Wykonawca w sposób 
przystępny i dostosowany do słuchaczy, przedstawił najważniejsze zagadnienia dotyczące 
procesów zagospodarowywania odpadów komunalnych. 

Akcje edukacyjne będą przeprowadzane w sposób określony w Części II SIWZ – Wzór 
umowy. 

5.2. kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do akcji edukacyjnej 
(E2). Zamawiający przyzna: 

5.2.1. 1 pkt - za przeprowadzenie akcji edukacyjnej przez osobę, która w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, przeprowadziła co najmniej 30 i nie więcej niż 
40, akcji edukacyjnych dla dzieci w wieku szkolnym, dotyczących tematyki środowiskowej 
oraz ekologicznej, 

5.2.2.  3 pkt za przeprowadzenie akcji edukacyjnej przez osobę, która w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, przeprowadziła 41 i nie więcej niż 50 akcji 
edukacyjnych dla dzieci w wieku szkolnym, dotyczących tematyki środowiskowej oraz 
ekologicznej, 

5.2.3. 5 pkt za przeprowadzenie akcji edukacyjnej przez osobę, która w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła 51 akcji edukacyjnych dla dzieci 
w wieku szkolnym, dotyczących tematyki środowiskowej oraz ekologicznej. 

6. Łączna punktacja dla każdej oferty zostanie przyznana wg wzoru:  

S = K + O + J + E1 + E2. 

7. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę 
punktów. 
 

 

ROZDZIAŁ 21. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
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1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego 

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 p.z.p.  

2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy 

w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

5.Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

i formie określonej w Rozdziale 22 SWZ. 

 

 

ROZDZIAŁ 22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
 

1. Informacje ogólne 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń Zamawiającego z 
tytułu rękojmi za wady. 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 1 % ceny całkowitej 
podanej w ofercie. 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
najpóźniej przed podpisaniem umowy. 

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299). 

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący 
rachunek bankowy Zamawiającego: 

PKO Bank Polski S.A. w Warszawie Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze 

      nr  55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 

 

 

3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub 
poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i powinno 
zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia 
(Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) oznaczenie postępowania, 
c) określenie przedmiotu postępowania 
d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 
e) kwotę gwarancji lub poręczenia, 
f) termin ważności gwarancji lub poręczenia, 
g) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego zgodnie z Warunkami podpisanej Umowy. 
6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród 
pozostałych ofert stosownie do treści art. 263 u.p.z.p. 

7) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 
u.p.z.p. 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu nastąpi zgodnie z zapisami umowy z 
uwzględnieniem zapisów art. 453 u.p.z.p. 

 
 

ROZDZIAŁ 23. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY  
 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do 

SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 

455 p.z.p. 

4.  Dopuszczalne zmiany umowy określa załącznik nr 10 do SWZ. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 

oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej 

ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

 

ROZDZIAŁ 24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  
 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.  

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 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

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

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

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

był obowiązany na podstawie ustawy; 

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

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

przed upływem tego terminu. 
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5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na 

stronie internetowej. 

6. 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). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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 

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

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

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

z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału 

nie stanowią inaczej. 

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

"sądem zamówień publicznych". 

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

Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne 

z jej wniesieniem. 

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

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

ROZDZIAŁ 25. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

 
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej 
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Załącznik nr 4 - Wykaz usług 

Załącznik nr 5 – Wykaz osób  

Załącznik Nr 6 - Pełnomocnictwo - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum, spółka cywilna itp.) - wzór 
Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (zgodnie z art. 118 ust. 3 
ustawy pzp)-wzór 
Załącznik Nr 8 -  Oświadczenie  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o udzielenie 
zamówienia (zgodnie z art 117 ust. 4 ustawy pzp) - wzór 
Załącznik nr 9 - Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji 

Załącznik Nr 10 – Wzór umowy 

 
 
 
 
 


