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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej ustawy Pzp. 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.  

Gmina i Miasto Pyzdry 

ul. Taczanowskiego 1 

62-310 Pyzdry 

tel. (063) 2768-333, 2768-334 

fax. (063) 2768-333 

e-mail: zp@pyzdry.pl  

www.pyzdry.pl 

Strona internetowa prowadzonego postępowania na której udostępniane będą zmiany i 

wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]: www.bip.pyzdry.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. 

2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp 

3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

Zamawiający rezygnuje z podziału zamówienia na części z uwagi na nadmierne trudności 

techniczne oraz problem w skoordynowaniu działań różnych wykonawców realizujących 

poszczególne zakresy usługi skutkujące poważną groźbą nieprawidłowej realizacji 

zamówienia. W konsekwencji zwiększony mógłby zostać także koszt wykonania 

zamówienia. Dodatkowo zdaniem Zamawiającego wskazane jest aby usługę wykonywał 

jeden Wykonawca ze względu na zachowanie rygorów technologicznych podczas realizacji 

usługi. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 

ust. 1 pkt 7 Pzp 

6. W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 139 

ustawy Pzp. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych 

na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

mailto:gmina@pyzdry.pl


7. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 

000 EURO. Wartość zamówienia. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów 

komunalnych dostarczonych przez podmiot odbierający odpady, wyłoniony w drodze odrębnego 

przetargu, z terenu wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w okresie od 

01.01.2023 do 31.12.2023r.  

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 

90533000 -2 Usługi gospodarki odpadami 

90514000 -3 Usługi recyklingu odpadów 

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zagospodarowanie odpadów 
komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy 
Pyzdry w 2023 roku. 

1) Zakres zamówienia obejmuje: 
a) Przedmiotem zamówienia objęte jest zagospodarowanie następujących odpadów: 
15 01 01 opakowania z papieru i tektury, 
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych, 
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe, 
15 01 07 opakowania ze szkła, 
16 01 03 zużyte opony, 
17 01 01 odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji, 
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 
20 03 07 odpady wielkogabarytowe. 
20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach. 
 

Szacowana na 12 miesięcy ilość odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje 
sporządzona na podstawie ilości odebranych odpadów w latach 2021-2022 wynosi 2307 Mg 

 

L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość Mg-2023r 
    
    

1 20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 1680,00 

    

2 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 88,00 

    

3 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji / w 265,00 
  workach,pojemnikach,KP7  
    

4 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 26,00 

    

5 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 5,00 



    

6 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 134,00 

    

7 15 01 07 Opakowania ze szkła 107,00 

    

8 17 01 01 Odpady betonu , gruz betonowy, ceglany z 0,00 
  rozbiórek i remontów.  
    

9 16 01 03 Zużyte opony 2,00 

    

10 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych 0,00 
  podgrupach.  
    

   2.307 Mg 
 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru innych niż ww. kody odpadów podyktowane 
koniecznością ich zagospodarowania z powodu zmiany przepisów prawa.  

Wskazane w tabeli ilości odpadów komunalnych, stanowią wielkość wyliczoną oszacowaną na 
podstawie ilości zebranych odpadów w roku 2021 i 2022, potwierdzonych sprawozdaniami 
przesłanymi przez instalację komunalną zagospodarowującą odpady. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów w stosunku do ww. wyliczeń 
oraz prawo do zmiany rodzaju odpadów komunalnych w zależności od faktycznych potrzeb i ilości, 
bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. 
1. Wykonawca zapewni, by zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) i innych przepisów prawa, miejsca operacji odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych spełniały kryteria technologiczne – odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1396) i innym właściwym przepisom. 

2. Wykonawca musi posiadać status instalacji komunalnej spełniającej wymagania określone 
ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku i innych obowiązujących przepisów prawa. 

3. Odbierane do zagospodarowania odpady przez Wykonawcę będą udokumentowane. 
Przyjmowane odpady muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze. Ważenie 
musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego. Każdy wjazd musi być potwierdzony 
dokumentem zawierającym: datę przywozu, rodzaj, kod i wagę odpadów, nr rejestracyjny 
pojazdu i dane identyfikacyjne dostawcy. Ewidencja odpadów prowadzona jest za pomocą 
systemów teleinformatycznych. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości 
zgodnie z wymaganiami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa 

5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich awariach instalacji powodujących 
przestój w przyjmowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu instalacji komunalnej 
wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, ograniczeniach wynikających z decyzji 
organów nadzorczych w terminie do 24 godz. od momentu zaistniałych zdarzeń, ograniczeń, 
przestojów (telefonicznie, mailem lub faxem). Brak informacji o zaistniałych zmianach w 
funkcjonowaniu instalacji może skutkować naliczeniem kar umownych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania lokalizacji miejsca dostarczania odpadów 

 



 
2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób na stanowisku pracowników sortowni.  
Wykonawca: 
1) zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (Dz. U. 2014 r., poz. 1502 ze zm.)  

2) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 
krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu  poświadczone za 
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umów o pracę 
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w pkt 1. Kopia 
umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 
o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

3) nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami 
świadczącymi usługi / roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z 
pkt 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników 
świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę. 

4) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne w wysokości określonej w załączonym do SWZ wzorze umowy. 

3. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

   

Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp. 

Podwykonawstwo 

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań. 

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takim 

przypadku, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw 

ewentualnych Podwykonawców (o ile są znane). 

c) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art.122 stosuje się 

odpowiednio. 



d) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

e) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

f) Warunki dotyczące umowy o podwykonawstwo zawarto w projektowanych 

postanowieniach umowy. 

g) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

IV. Termin wykonania zamówienia  

1. Termin realizacji zamówienia określa się na okres od 1.01.2023 – 31.12.2023 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą w 

zakresie:  

1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

2) niepodleganiu wykluczenia  

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 należy złożyć w formie Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia ( dalej „jednolitym dokumentem lub JEDZ”)  

3. Do oferty każdy Wykonawca składa Wypełniony Jednolity Europejski Dokument 

Zamówienia zwany dalej JEDZ (na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ) w 

zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ oraz w instrukcji wypełniania 

przygotowanej przez UZP i wskazanej przez Zamawiającego.  

4. Każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia składa 

JEDZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ oraz w instrukcji wypełniania 

przygotowanej przez UZP i wskazanej przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ 

dotyczący tych podmiotów w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ oraz w 

instrukcji wypełniania przygotowanej przez UZP i wskazanej przez Zamawiającego. 

Ponadto Wykonawca załącza do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

Instrukcja wypełniania JEDZ:  

1) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej formularz JEDZ jako 

elektroniczny załącznik do SWZ w pliku w formacie XML (espd-request).  



2) Wykonawca wypełnia JEDZ za pośrednictwem serwisu udostępnionego przez 

Komisję Europejską „ESPD” na stronie https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl  

3)  Wykonawca na stronie internetowej wskazanej w pkt 2) wybiera język polski i 

kolejno:  

a) Kim jesteś? – zaznacza opcję „jestem Wykonawcą”  

b) Co chcesz zrobić?- zaznacza opcję „zaimportować ESPD”  

c) Załaduj dokument- należy wybrać (zaimportować) „plik JEDZ jako 

elektroniczny załącznik do SIWZ w formacie XML” udostępniony przez 

Zamawiającego. Uwaga! Plik pobrany ze strony Zamawiającego należy 

wcześniej zapisać na swoim dysku.  

4) Kolejno JEDZ po uzupełnieniu należy wyeksportować opcja „przegląd” i zapisać 

na swoim dysku – by nie został utracony (opcja „pobierz jako” (format XML i 

format .pdf). Taki dokument (gdy pobierze się format XML) może być przez 

Wykonawcę wielokrotnie edytowany (sposób edycji jest taki sam jak opisany w 

pkt 3).  

5) Wykonawca składa JEDZ wraz z ofertą w oryginale w formie elektronicznej 

podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

UWAGA! Niedopuszczalne jest przesłanie JEDZ pocztą elektroniczną. Plik udostępniony przez 

Zamawiającego można otworzyć tylko za pomocą ESPD, otwieranie go zaraz po zapisaniu 

spowoduje brak możliwości jego odczytu. 

UWAGA: Przy wypełnianiu JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji przygotowanej przez 

UZP i znajdującej się pod linkami:  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-

ESPD.pdf  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-

elektronicznie.pdf  

6. W odniesieniu do Wykonawcy, który w świetle przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 

pkt. 1, 2 i 5 oraz art. 109 ustawy Pzp podlega wykluczeniu, Zamawiający dopuszcza ( 

samooczyszczenie) self-cleaning na zasadach opisanych w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.  

7. Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie 

określa szczegółowego warunku w tym zakresie 

8. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej:  

- posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania 

odpadów, wydane przez właściwy organ zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach z dnia 14 

grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648.) 



- instalacja do przetwarzania odpadów posiada status instalacji komunalnej zgodnie z 

Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska ( Dz. U z 2020 r. poz. 

1219 ze zm.) 

9. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie 
mniejszą niż 100 000,00 zł. 

10.  zdolności technicznej lub zawodowej; warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował instalacją komunalną zapewniającą 

przetwarzanie odpadów komunalnych o mocy przerobowej zdolnej zagospodarować 

odpady pochodzące z terenu Gminy Pyzdry w okresie obowiązywania umowy. 

11.  Potencjał podmiotu trzeciego: 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 pzp 

3. W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują 
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, który udostępnia swoje zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
o których mowa w V pkt 8 – 10 SWZ. 

 

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 108 

ust 1 ustawy Pzp, tj. Wykonawcę:  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  



b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

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

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego,  

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

na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

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

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

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

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub 

przestępstwo skarbowe,  

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

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w pkt 1; 

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

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

chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o 

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

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

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

należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

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

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

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

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

oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 



6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z 

Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 

być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp. 

VII. Podmiotowe środki dowodowe 

1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 należy złożyć w formie Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia ( dalej „jednolitym dokumentem lub JEDZ”) 

3. Do oferty każdy Wykonawca składa Wypełniony Jednolity Europejski Dokument 

Zamówienia zwany dalej JEDZ (na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ) w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego w SWZ oraz w instrukcji wypełniania przygotowanej 

przez UZP i wskazanej przez Zamawiającego. 

4. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych5, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

Podmiotowe środki dowodowe składa się pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

 

6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków 

udziału w postępowaniu: w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 

ust. 2 pkt. 4 ustawy, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca, na 

wezwanie Zamawiającego, składa sporządzony wg załącznika do SWZ,  

 

7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu, Zamawiający będzie żądał: 

 

a) W celu potwierdzenia spełniania warunku dot.  Uprawnienia do prowadzenia 

określonej działalności gospodarczej:  

- posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania 

odpadów, wydane przez właściwy organ zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach z dnia 14 

grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648.) 



- instalacja do przetwarzania odpadów posiada status instalacji komunalnej zgodnie z 

Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska ( Dz. U z 2020 r. poz. 

1219 ze zm.) 

b) W celu potwierdzenia spełniania warunku dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

o którym mowa w rozdziale V SWZ, Zamawiający żąda od wykonawcy: 

- dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.  

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dot. sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, 

który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego 

warunku udziału w postępowaniu. 

 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie 

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub 

zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej. 

 

8. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania 

wykluczeniu:  

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy Zamawiający wymaga 

następujących podmiotowych środków dowodowych; 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 
i 4 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert;  

b) oświadczenia Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej;  

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz 
z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, ze 
odpowiednio przed upływem terminu składania ofert lub albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu wykonawca dokonał płatności podatków lub opłat wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 
należności;  

d) .Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, ze 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w 
przypadku zalegania z opłacaniem na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z 
zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, ze 
odpowiednio przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu wykonawca dokonał płatności należnych składek na 



ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;  

e) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych 
środków.  

f) W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności 
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) oraz w 
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. z 2020 poz. 2415).  
 

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast; 

 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie o którym mowa w pkt. 5.2. SWZ 

składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w 

przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 

organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt. 5.2. SWZ wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed jego złożeniem. 

b) zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, ze Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie naruszył obowiązków dotyczących 

płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem 

10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt. 9 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

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

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

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed 

organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy.  

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

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność.  



a) Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów  

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

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

części, polegać na zdolnościach technicznych lub podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

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

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane.  

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

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

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3, potwierdza, 

że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, 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. 

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe 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. 

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

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 

polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby. 



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

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, 

także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na 

jego zasoby.  

12. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 

(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w tym:  

1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo 

do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z 

powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego 

pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w 

imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.  

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia 

realizować zamierzają poszczególni wykonawcy.  

3) W celu wskazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia w rozdziale 7 wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i 

przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.  

2. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Zamawiający wymaga aby: 

1) Doświadczeniem o którym mowa w rozdziale 7 pkt. 9.1.2. SWZ- w zakresie 

wykonanych usług wykazał się konsorcjant który będzie wykonywał kluczowy 

zakres usługi.  

2) Pozostałe warunki udziału w postępowaniu podlegają sumowaniu. 
 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:  

- w zakresie proceduralnym - Aleksander Ciesielski 

- w zakresie merytorycznym – Mirosław Balicki 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pyzdry 

3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między 

zamawiającym a wykonawcami w zakresie: 

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych; 

https://platformazakupowa.pl/


- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych 

dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków 

dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści 

przedmiotowych środków dowodowych; 

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

zamówień publicznych; 

- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 

- przesyłania odwołania/inne 

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego”.  

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje 

się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  

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

wysłana do zamawiającego. 

4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, 

zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w 

sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 

adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

5. 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. 

6. 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, 

http://platformazakupowa.pl/
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c. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 

d. włączona obsługa JavaScript, 

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

f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 

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. 

7. 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.  

8. 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. 

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 

szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 

innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 

platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 

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

IX. Wymagania dotyczące wadium 

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

wadium w wysokości 25 000,00 zł(słownie: dwadzieścia pięć  tysięcy złotych).  

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 

ust. 7 ustawy Pzp, tj. 

1) pieniądzu, 

- przelewem na rachunek bankowy: 

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Oddział w Pyzdrach 
30 9681 0002 3300 0101 0016 0130 

z  dopiskiem  ,,Wadium Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych z terenu Gminy Pyzdry” 

2) gwarancjach bankowych, 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

https://platformazakupowa.pl/
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4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości.  

3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało 

wniesione w formie niepieniężnej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert 

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium 

przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.  

6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

7. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98, z zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 pkt. 1 

ustawy Pzp. 

8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli:  

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.. 107 ust. 2 lub art. 

128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków 

dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o których 

mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3), co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana; 

3) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

4)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

5) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

X. Termin związania ofertą 

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

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

ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 19.02.2023 r. 

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

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, 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 90 dni. 

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

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 



XI. Opis sposobu przygotowania oferty  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Oferta (Formularz oferty oraz wymagane załączniki) musi być sporządzona i złożona pod 

rygorem nieważności w formie elektronicznej (postać elektroniczna z podpisem 

kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, w języku polskim, opatrzona podpisem osoby umocowanej, za 

pośrednictwem Platformy zakupowej: https://pyzdry.ezamawiajacy.pl (korzystanie z 

platformy jest bezpłatne).  

3. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) Formularz oferty sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego 

załącznik nr 1. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 

1 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym 

załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu. 

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia  

3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy. 

4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli 

dotyczy. 

5) Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba 

nieuprawniona; w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia). 

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do 

oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 

wykonają poszczególni Wykonawcy – jeżeli dotyczy.  

7) Wykaz urządzeń technicznych 

5. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść oferty musi 

odpowiadać treści SWZ. 

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

Instrukcją korzystania z Platformy. 

7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.  

8. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku i 



stawkę podatku. W przypadku braku informacji, Zamawiający przyjmuje, że takiego 

obowiązku nie ma. 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i ofert częściowych. 

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części z powodu zbyt małego zakresu 

zamówienia. Podział na części groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi 

trudnościami technicznymi, a próby skoordynowania działań różnych Wykonawców 

realizujących poszczególne części zamówienia mogłyby zagrozić właściwemu wykonaniu 

zamówienia.  

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych 

lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ust. 1 

ustawy Pzp.  

11. Wymagane w postępowaniu podmiotowe środki dowodowe należy złożyć zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków 

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

Wykonawcy, tj. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o 

których mowa w rozporządzeniu, w niniejszym postępowaniu, składa się w formie 

elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

12. 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 lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z 

oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione.  

13. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.  

XII. Sposób oraz termin składania ofert; termin otwarcia ofert  

1. Sposób składania oferty za pomocą Platformy zakupowej: 

1) Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pyzdry  do dnia 19.12.2022 r. do godz. 11.00 

2) Wykonawca składa Ofertę poprzez: 

a) wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SWZ),  

b) dodanie w zakładce „OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w niniejszej 

SWZ, - podpisanych podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osoby umocowane. Dodawanie dokumentów realizowane jest poprzez 

https://platformazakupowa.pl/pn/pyzdry


wybranie polecenia „Dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać 

wczytany.  

3) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.  

4) Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi 

„tajemnicę przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ww. dokumenty w ofercie w sposób wyraźnie 

określający wolę ich utajnienia oraz zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Składając ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie dokumenty „stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie 

„Dodaj". W przypadku opatrzenia jednym podpisem elektronicznym wszystkich 

dokumentów, Zamawiający nie będzie w stanie wyodrębnić części „stanowiącej tajemnicę 

przedsiębiorstwa” – w takim przypadku podczas udostępniania treści oferty 

zainteresowanym stronom może dojść do niepotrzebnego ujawnienia tajemnicy 

przedsiębiorstwa.  

5) Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę".  

6)  Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta została 

złożona” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”.  

7) O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 

Platformie.  

8) Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy 

plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń".  

9) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.  

2. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną 

przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a 

następnie wybrać polecenie „Wycofaj ofertę”. 

3. Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe. 

4. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, dnia 

19.12.2022 r. o godz. 11.10 

5. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania - na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w 

folderze „Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 

Pzp. 



6. Zgodnie z Ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji 

otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji 

otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.  

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 

z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT 8 %. 

2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego (np. koszty 

przygotowania, koszty usług nie ujętych w SWZ i załącznikach, a których wykonanie 

niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy). 

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen. 

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty – czyli związania ofertą. 

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu ofertowym" 

stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 

6. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz niewłaściwej stawki podatku 

akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty. 

7. W przypadku konieczności wyjaśnień dotyczących stawki podatku VAT określonej przez 

Zamawiającego, Wykonawca powinien się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie 

składając je nie później niż do końca dnia, w którym upływa termin na zadawanie pytań do 

SWZ. 

8. Cena za wykonanie prac to cena ryczałtowa, a kosztorys ofertowy ma jedynie charakter 

pomocniczy.  

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

ofert  

1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 

oceny ofert przedstawione poniżej. 

Przy  ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny: 
                  Cena  - 60%. 
Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru: 
                                                        Cena najniższej oferty (zł) 
Ilość punktów oferty badanej =         --------------------------         x 60 
                                                           Cena oferty badanej (zł) 
 
Odległość Instalacji Komunalnej od granicy obszaru gminy Pyzdry – 40% 
 
Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg:  



- za odległość więcej niż 80 km  – 0 pkt. 
- za odległość mniej niż 80 km  – 40 pkt. 
Odległość należy zmierzyć jako najkrótszą długość trasy drogami publicznymi, dla pojazdów o masie 
całkowitej 10 t. i więcej od miejsca dostarczania odpadów do granicy obszaru gminy Pyzdry. 
 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. 
 
Ocena zostanie przyznana dla każdego zadania odrębnie. 
 
W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych przez nich ofert.   
Zamawiający  poprawi w ofertach: 

 oczywiste omyłki pisarskie, 

 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych 
poprawek, 

 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
1) Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy 

Pzp 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę w oparciu o przyjęte 

kryterium. 

2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium 

otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania 

kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wynik będzie 

traktowany jako wartość punktowa oferty.  

3. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe 

oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia 

zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 

XV. Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje 

równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

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

albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania 



3. Wykonawca przed zawarciem umowy na wezwanie Zamawiającego poda wszelkie 

informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy. 

4.  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 

5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.  

7. 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 XVI SWZ. 

8. 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 umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

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

przez Zamawiającego. 

10. Unieważnienie postępowania  

1) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty – podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne.  

11. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 10 pkt 1) na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

12. 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.  

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które 

służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie 

wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości: 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie przedstawionej przez Wykonawcę.  



3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku 

następujących formach: 

1. W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:  

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Oddział w Pyzdrach 

30 9681 0002 3300 0101 0016 0130 

z adnotacją: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na: Zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pyzdry. (w 

celu dochowania terminu wniesienia zabezpieczenia sugeruje się wpłatę w terminie 

wcześniejszym, niż dzień podpisania umowy).  

2. W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,  

3. w gwarancjach bankowych, 

4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5. w 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.  

4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: 

1) należy złożyć w pokoju nr 10, a w przypadku dokumentu elektronicznego - przesłać 

drogą elektroniczną na adres zp@pyzdry.pl, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

2) przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji 

Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub 

poręczenia; 

3) dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować 

nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego oraz nie może zawierać ograniczeń odpowiedzialności w zakresie kar 

umownych.  

5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia 

wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

6. Jeżeli wyłoniony Wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród 

pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo 

unieważnić postępowanie.  

 

XVII. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej 

umowy  



1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, danych 

zawartych w ofercie.  

2. 2. Postanowienia umowy zawarto w: Projektowanych postanowieniach umowy – zał. nr 4 

do SWZ.  

3. 3. Zmiana umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności.  

 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.  

1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci 
odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz 
postepowania toczonego w skutek ich wniesienia określa Dział IX (art. 505 – 530 ustawy Pzp).  
2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie.  
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie15 dni - jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób.  
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku 27 Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.  
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 23.3 i 23.4 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.  
6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia,  
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  
7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.  
8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 
na korzyść jednej ze stron.  
9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.  
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem Prezesa Izby w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem.  
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  
 



 
XIX. Postanowienia końcowe  

1. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z 

Załącznikiem nr 2 do “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”, 

zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

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

szczególnym wskazaniem na .pdf  

3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

rozszerzeń: .zip lub .7Z  

4. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i 

kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

5. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym, zaufanym i osobistym. Może to skutkować naruszeniem 

integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.  

6. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek.  

7. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz z 

załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w 

terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 

zdanie drugie, 

8. W sprawach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm)., Prawo budowlane i Kodeks cywilny  

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

XX. Klauzula informacyjna RODO.  

 

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 Pyzdr, 62-310 Pyzdry, 

ul. Taczanowskiego 1, 63 2768 333; 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Pyzdry jest pan Sławomir Laskowski 

, iod@selcom.pl, tel. 509 776 801;  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z 



terenu Gminy Pyzdry”, znak postępowania ZP.271.10.2022 r. prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego.  

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 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; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

8. posiada Pani/Pan:  

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych *;  

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO **;  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO;  

 

nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych;  

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

 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.  

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana 

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.  

** Wyjaśnienie: 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. 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE  



1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej  

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych  

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

5. Zamawiający nie zastrzega wymogu ani nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci 
katalogów elektronicznych lob dołączenia katalogów elektronicznych do oferty,  

6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.  

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu.  

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP.  

 

 

 

 


