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Specyfikacja Warunków Zamówienia 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ  

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ PROGI UNIJNE NA: 

 

Dostawa kompaktora do zagęszczania odpadów z łyżką do ładowania. 
 

 

Spis treści: 

 

Rozdział I Nazwa, adres Zamawiającego, Opis przedmiotu zamówienia  

Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia  

Rozdział III Oferty wspólne 

Rozdział IV Sposób komunikacji, forma oferty 

Rozdział V Podstawy wykluczenia, opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków, wymagane dokumenty 

Rozdział VI Oświadczenia, dokumenty dotyczące warunków udziału w postepowaniu oraz 

wykazania braku podstaw wykluczenia 

Rozdział VII Składanie i otwarcie ofert 

Rozdział VIII Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące dokumentów i 

oświadczeń 

Rozdział IX Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą, sposób porozumiewania się 

z zamawiającym  

Rozdział X Wybór oferty najkorzystniejszej, 

Rozdział XI Zawarcie umowy, WADIUM.  

Rozdział XII Pouczenie o środkach ochrony prawnej  

  

Podstawa prawna: Postępowanie przetargowe jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie art. 132 do 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. poz. 2019 oraz z 2020 poz. 228,1492, 1517, 2275 i 2320).  

 

Data zatwierdzenia: 08.06.2022 r.  

Nr Sprawy:  DK/06/2022 

www.master.tychy.pl 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem 

internetowym: Profil Nabywcy - MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. (platformazakupowa.pl) 

 

  

https://www.platformazakupowa.pl/pn/master_odpady_i_energia
https://www.bing.com/search?form=ANLKDR&q=platformazkupowa%20pl
https://www.bing.com/search?form=ANLKDR&q=platformazkupowa%20pl
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ROZDZIAŁ I   Nazwa, adres Zamawiającego, Opis przedmiotu zamówienia  

 

I.     Nazwa, adres Zamawiającego:  

 

Master - Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy.  

Adres strony internetowej na której będzie udostępnione postępowanie:  

www.master.tychy.pl – link do postępowania (platformy),  

http://platformazakupowa.pl/pn/master_odpady_i_energi - zamieszono postępowanie.  

 

II. Przedmiot Zamówienia: 

 

Dostawa kompaktora do zagęszczania odpadów z łyżką do ładowania dla Master – Odpady i 

Energia Sp. z o.o. w Tychach, ul. Lokalnej 11.  

  

 

CPV dotyczące przedmiotu zamówienia:  

43315000-4  Maszyny do zagęszczania gruntu 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompaktora do zagęszczania odpadów z łyżką do 

ładowania dla MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach o parametrach nie gorszych 

niż: 

 

L.p. Parametry techniczne i wyposażenie kompaktora 

I. DANE OGÓLNE 

1 Kompaktor do zagęszczania odpadów 

2 

Maszyna wyprodukowana nie wcześniej niż w 2005 roku i po odbudowie całkowitej 

przeprowadzonej nie wcześniej niż 2022 roku. Maszyna po odbudowie z przebiegiem                         

0 mth lub niewielkim wynikającym z technologii odbudowy lub magazynowania 

kompaktora. Oferowana maszyna nie może być prototypem. 

3 Rok odbudowy całkowitej 2022 

4 

Wymiary i masa pojazdu: 

Szerokość lemiesza minimum 5,2 m. 

Długość całkowita  minimum 9,4 m.  

Średnica zewnętrzna kół ugniatających minimum 2,1 m. 

Masa kompaktora z osprzętem gotowego do pracy: 46000 – 50000 kg 

  

http://www.master.tychy.pl/
http://platformazakupowa.pl/pn/master_odpady_i_energi
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II. SILNIK 

1. 

Nowy lub po fabrycznej regeneracji przeprowadzonej na oryginalnych podzespołach, bez 

przebiegu (lub z przebiegiem wynikającym z technologii produkcji silnika, odbudowy 

całkowitej maszyny i logistyki z tym związanej, jednak nie więcej niż 25 motogodzin), 

wysokoprężny, 6 cylindrowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa, spełniający normę nie 

niższą niż  EU Stage IIIA/Tier 3 

2 Chłodzony cieczą 

3 Maksymalna moc silnika nie mniej niż 320 kW wg. SEA J1349 / ISO 9249 

III. UKŁAD ELEKTRYCZNY 

1 Napięcie 24V 

2 Reflektory robocze przód i tył pojazdu 

3 Sygnalizacja ostrzegawcza jazdy wstecz 

IV. KABINA 

1 Ogrzewana 

2 Klimatyzowana z systemem filtrów 

3 Zabezpieczona przed zgnieceniem w razie wywrócenia ROPS/FOPS 

V. WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

1 System centralnego smarowania 

2 Tylny zaczep holowniczy 

 

1.2.Wykonawca zapewnia: 

 w dniu dostawy, przeszkoli nieodpłatnie przyszłych użytkowników w zakresie eksploatacji 

i obsługi dostarczonego kompaktora; 

 gwarantuje, że maszyna będąca przedmiotem zamówienia jest wolna od wad konstrukcyjnych, 

materiałowych, wykonawczych i prawnych;  

 w dniu dostawy dostarczy protokół/ekspertyzę z wyceny wartości pojazdu rzeczoznawcy  

 w dniu odbioru przedmiotowego sprzętu dostawca przekaże Zamawiającemu dokumenty 

określające warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego, instrukcje obsługi 

kompaktora z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną w języku polskim; 

 bezpłatne przeglądy serwisowe maszyny według ustalonego harmonogramu przeglądów 

w okresie gwarancji. Cenę serwisów w okresie gwarancji należy uwzględnić w ofercie.  

 

 

III. GWARANCJA ORAZ SERWISY: 

1. wymagana gwarancja min. 12 miesięcy lub 2000 mth.  

2. serwis obejmujący naprawy gwarancyjne maszyny na miejscu – zakładzie Zamawiającego w 

Tychach ul. Lokalna 11. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

Maksymalny termin dostawy kompaktora do zagęszczania odpadów z łyżką do ładowania wynosi 90 

dni od daty podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert i jest 

zależny od terminu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie. Maksymalnie termin wykonania 

zamówienia można skrócić o 30 dni. 
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ROZDZIAŁ II     Tryb udzielanie zamówienia  

 

1. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne, o których mowa w art. 3 ust 2 

ustawy p.z.p.  

2. Zamawiający przewiduje stosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust 1 

ustawy p.z.p. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 

podmiotowej Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie podstaw 

wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.    

3. Wykonawca składa tylko jedną ofertę cenową.  

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert częściowych.  

5.  Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w formie katalogów elektronicznych. 

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

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

7.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

8.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9.  Rozliczenia będą następowały w PLN. 

10.  Termin związania ofertą do dnia 12 października 2022 r.  

11.  Zamawiający wymaga wpłaty wadium. 

12.  Zamawiający przewiduje wizji lokalnej.  

13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust1. pkt 7 p.z.p. 

14. Ze względu na charakter usługi zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na umowę o pracę 

stosownie do art. 95 ust1 p.z.p. 

 

ROZDZIAŁ III     Oferty wspólne (Spółki Cywilne, Konsorcja)  

 

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie i musi być w postaci  

elektronicznej.  

3. Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ.  

4. 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.  

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

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

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

usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.  
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ROZDZIAŁ IV     Sposób komunikacji,  forma oferty  

 

I. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez zamawiającego w 

SWZ 

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać 

podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. 

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje 

w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. Oferta powinna być: 

a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

b. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 

c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. 

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich 

plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na 

rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

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

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

w formacie XAdES. 

6. 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 

7. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z 

podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez 

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

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

8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość 

pliku to maksymalnie 500 MB. 

 

ROZDZIAŁ V   Opis warunków udziału w postępowaniu.  

Podstawy Wykluczenia. Wymagane dokumenty.  

 

I. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: 

1. – art. 108 ust 1 p.z.p  

2. – art. 109 ust 1 pkt 1,2,5,6,7,8,9,10   p.z.p, jeżli udowodni zamawiającemu, że spełni łącznie 

przesłanki wskazane w art. 110 ust 2 p.z.p.  

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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3. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust 

2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są 

wystraczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza Wykonawcę.  

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje na podstawie art. 111 p.z.p.  

 

II. Ponadto, o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej 

określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.  

2.Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to 

wynika z odrębnych przepisów: 

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.  

3.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.  

4.Zdolności technicznej lub zawodowej: 

- Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

 

III. 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, 

łub 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 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność; 

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, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

4) 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. 

5) 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, 
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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. 

6)  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: 

i. składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych 

zasobów Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ, 

ii. składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) dotyczący 

tych podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C ESPD (Informacje na 

temat polegania na zdolności innych podmiotów), 

iii. w terminie określonym w Rozdziale VI ust. 3 SWZ, przedkłada w odniesieniu do 

tych podmiotów oświadczenia i dokumenty tam wskazane.  

 

ROZDZIAŁ VI Oświadczenia, dokumenty dotyczące warunków udziału w postepowaniu oraz 

wykazania braku podstaw wykluczenia.  

 

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

że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 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. Informacje zawarte w ESPD 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-publicznvch-

regulacie/prawo-kraiowe;iednołitv-europeiski-dokument-zamowienia. Zamawiający zaleca 

wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ . W tym 

celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w 

formacie *.xml, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ, należy zaimportować do wyżej 

wymienionego serwisu oraz postępując 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 podlega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim pod 

wykonawstwo 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 

HI; 

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

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

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

https://www.uzp/
https://espd.uzp.gov.pl/
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niewypełnioną.  

3. 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) Oświadczenie 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 2019 r. poz. 369), 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 łub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ. 

2) 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.; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 

3) Informacja 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. 

4. Jeżeli Wykonawca ma : siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 5 i 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 - wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed jego złożeniem oraz składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego 

informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy łub administracyjny kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów 

rzeczywistych – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, 

2) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, łub 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, organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 

Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów łub oświadczeń są analogiczne jak 

w ust. 4. 

3) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 

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

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, 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 ustawy PZP. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia 

podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże 

te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 
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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 podmiotowe)} środków 

dowodowych ora: innych dokumentów lub oświadczę*), 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 VII   Składanie i otwarcie ofert. 

Miejsce i termin składania ofert:  

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

postępowania : http://platformazakupowa.pl/pn/master_odpady_i_energi  

do dnia 15 lipca 2022 r. do godziny 10:00. 

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

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

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

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

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

wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno. 

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

składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta 

została zaszyfrowana i złożona. 

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

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

 

Otwarcie ofert: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2022 r. o godzinie 10:05  

2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 

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

zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

postępowania. 

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

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

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

postępowania informacje o: 

a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte. 

b. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

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

,,Komunikaty” . 

 

 

 

 

 

 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/pn/master_odpady_i_energi
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
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ROZDZIAŁ VIII Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące 

dokumentów i oświadczeń  

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

2. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.  

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) Oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia (ESPD) o którym mowa w 

Rozdziale VI niniejszej SWZ.  

2) Zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia (ESPD), o których mowa w  Rozdziale VI SWZ (jeżeli dotyczy);  

3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty tj. odpis lub informacja z Krajowego 

Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

odpowiednie pełnomocnictwa  (jeżeli dotyczy).  

4) Dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji)  

w celu potwierdzenia, iż oferowana dostaw spełnia oczekiwania Zamawiającego. 

 

5) Wykonawca  wraz z ofertą złoży przedmiotowe środki dowodowe w postaci:  

 opis techniczny oferowanego kompaktora zgodny z wymaganiami zawartymi w SWZ, Opis 

techniczny ma być wyczerpujący i szczegółowy.  

 wykaz serwisów w okresie gwarancji.  

 przedmiotowe środki podlegają uzupełnieniu.  

 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 

z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla 

danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do 

jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego 

Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 

właściwego rejestru. 

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, 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). 
7. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie Open Nexus oraz 

postępując zgodnie z instrukcją lub filmem instruktażowym umieścić ofertę w systemie. 

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

16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz, 1010 ze zm.), 

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. 

9. 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. 



 

 

 Strona 11 z 16 

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

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

 

ROZDZIAŁ IX  Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą, sposób 

porozumiewania się z Zamawiającym. 

 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Szymon Łakota – Dyrektor ds. zamówień, 

telefon: 602254805.  

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

platformazakupowa.pl pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/master_odpady_i_energi 

3. 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”.  

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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.: 

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

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, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w 

przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., włączona obsługa JavaScript, 

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

Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 

UTF8, 

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. 

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

akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym 

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

i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.  

9. 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 

https://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/pn/master_odpady_i_energi
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
http://platformazakupowa.pl/
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„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. 

10. 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. 

a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treść SWZ. 

b) 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. 

c) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust b, 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 mowa w ust. b, 

zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. 

d) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. 

Zalecenia: 

Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne 

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

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 

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

wskazaniem na .pdf 

12. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 

z formatów: 

-.zip  

-.7Z 

13. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp 

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

nieskutecznie. 

14. 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. 

15. 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.  

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

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

podpisywanym. 

b) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 

pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem 

adresu email. 

c) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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d) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 

przyjmowania ofert/wniosków.  

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

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

ze skompresowanych plików.  

g) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

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

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 

równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ X         Wybór oferty najkorzystniejszej, WADIUM  

 

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

 

Nr Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena (koszt) 90 % 

2 Skrócenie terminu dostawy  10 % 

 

Punkty przyznawane za podane w punkcie kryteria będą liczone następująco: 

 

Nr 

kryterium: 
Wzór: 

1 Cena  

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

 

gdzie:  

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich rozpatrywanych ofert 

- Cof -  cena podana w ofercie 

2 Skrócenie terminu wykonania zamówienia  

Liczba punktów = (Tof/Tmax) * 100 * waga 
 

gdzie: 

Tof - liczba dni powodująca skrócenie terminu wskazana w ofercie. 

Tmax - największa liczba dni powodująca skrócenie terminu wykonania 

zamówienia spośród wszystkich ofert.                           
  

Minimalny termin dostawy kompaktora to 30 dni od dnia podpisania umowy, 

maksymalny termin dostawy kompaktora to 90 dni od dnia od podpisania umowy. 

(tj. maksymalnie wykonawca może skrócić termin o 60 dni). 

Należy wskazać konkretną liczbę dni skrócenia terminu dostawy (np. 10 dni). 

W przypadku niewskazania bądź błędnego wskazania przez wykonawcę 

skrócenia terminu o daną liczbę dni, zamawiający będzie oceniał ofertę tak, jakby 

wykonawca wskazał 0 dni skrócenia terminu, z terminem dostawy 90 dni od dnia 

podpisania umowy.  

          

2. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz SWZ. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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4. Punktacja przyznawana Wykonawcom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  

5. Zamawiający wymaga podania w ofercie kwoty w PLN.  

6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę 

wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej 

cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy 

składający ofertę dodatkową nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio 

złożonych przez nich ofertach.  

8. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz SWZ. 

9. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie 

nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1. Zamawiający przed upływem 

terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie 

terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą następuje 

wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

10. Umowa na dostawę kompaktora stanowi integralną część niniejszej SWZ.  

 

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

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

20.000.00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).  

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia 

upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 

2 i 3 oraz ust. 2. 

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach: 

 pieniądzu; 

 gwarancjach bankowych; 

 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustaw} 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 299). 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto  w Banku Ochrony 

Środowiska Nr: 66154011282001704349770004 

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

rachunku Zamawiającego. 

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

wymagania: 

 musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;  

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

wadium;  

 powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 
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 termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

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

 w treści poręczenia łub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania;  

 beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Master Odpady i Energia Sp. z o.o.  

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

p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie łub gwarancja obejmowała swą treścią (tj, 

zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

 

ROZDZIAŁ XI   Zawarcie umowy  

 

1. Zamawiający zawiera umową w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 

264 p.zp. 

2. Zamawiający może zawrzeć umową w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną 

ofertą. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 

6 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 

przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i 

oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić 

postępowanie. 

 

ROZDZIAŁ XII    Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Środki ochrony prawnej określone w mniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub 

nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy p.z.p. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z p. oraz Rzecznikowi Małych 

i Średnich Przedsiębiorców. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

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

   zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był   

   obowiązany na podstawie ustawy; 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Iżby. 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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4. 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. 

5. 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). 

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, 

w którym powzięto łub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach  stanowiących podstawę jego wniesienia 

7. 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. 

8. 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. 


