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POSTANOWIENIA 
SPECYFIKACJI  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES) 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej “Partner” Spółka z o.o. 

ul. Lędzioska 47, 43-143 Lędziny  

Strona internetowa: www.pgk-partner.pl 

Strona internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/550428            

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1) ustawy Prawo 
zamówieo publicznych1 zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz z uwzględnieniem przepisów Działu II ustawy 
Pzp, na podstawie przepisu art. 266 wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustawy.  

2) W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy ustawy Pzp. 

3) Zgodnie z art. 61 ust. 1 oraz art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, komunikacja w postępowaniu odbywa się 
wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

Pliki należy opatrzyd: 

 kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

 podpisem zaufanym, 

 lub podpisem osobistym. 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. TERMIN I POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych 
osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków Hołdunów oraz Ziemowit w Lędzinach 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącego/sukcesywnego odbioru, transportu 
i zagospodarowania osadów ściekowych zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, 
w szczególności: 

[1] - ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Opracowano na podstawie t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
779 z późn.zm.) 

[2] - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Opracowano na podstawie: t. j. Dz. 
U. z 2021 r. poz.1973 z póxn.zm.) 

Zakresy prac: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił odbiór osadów w sposób sukcesywny, 
z częstotliwością i w ilościach wskazanych przez Zamawiającego, zapewniających bieżące 
funkcjonowanie oczyszczalni ścieków. Częstotliwośd odbioru osadów z kontenerów ustawionych na 
placu składowym musi następowad sukcesywnie tak, aby nie dopuścid do przepełnienia kontenerów. 
Częstotliwośd nie może byd mniejsza niż dwa razy w tygodniu, w ilości ok. 15 ton dla Oczyszczalni 
Hołdunów oraz w ilości ok. 40 ton dla Oczyszczalni Ziemowit. 

                                                      
1
 Ustawa Prawo zamówieo publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 

http://www.pgk-partner.pl/
https://platformazakupowa.pl/transakcja/550428
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Szacowana całkowita ilośd ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych do odbioru 
i zagospodarowania, której dotyczy zamówienie wynosi ok. 2 850 Mg na rok.  

Minimalna ilośd osadów, jaką Zamawiający zamierza przekazad do zagospodarowania wynosi 1 500 Mg 
na rok. 

Nie dopuszcza się przetwarzania osadów w  procesie R-10. 

2. Rodzaj zamówienia: usługa. 

3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV): 

90513800-4 nazwa: usługi obróbki osadów 

90513700-3 nazwa: usługi transportu osadów 

4. Wizja lokalna 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.  

5. Informacja na temat możliwości składania ofert częściowych. 

1) Oferta musi obejmowad całośd zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 
częściowych. 

2) Oferta częściowa stanowid będzie ofertę o treści niezgodnej z warunkami zamówienia i zostanie 
odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. 

3) Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Nie dokonano podziału zamówienia na części 
ze względu na zakres i specyfikę usług związanych z przedmiotowym zamówieniem publicznym. 
Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów są to usługi powiązane ze sobą. Przeprowadzenie 
odrębnych postępowao na odbiór, transport oraz zagospodarowanie osadów nie gwarantuje 
obniżenia kosztów. Ponadto należy podkreślid, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
“Partner” Spółka z o.o. nie posiada własnej instalacji do unieszkodliwiania osadów, której mogłaby 
powierzyd ich zagospodarowanie. W związku z powyższym zasadnym jest, aby potencjalny 
wykonawca zajmował się łącznie odbiorem, transportem i zagospodarowaniem osadów 
ściekowych. Ważnym aspektem przemawiającym za nie dzieleniem zamówienia jest również 
obniżenie kosztów realizacji całego zamówienia oraz nadzór nad realizacją jednej kompleksowej 
umowy na wszystkie zadania, a nie koordynowanie działao kilku wykonawców (kilku umów), co 
znacznie usprawni nadzór nad realizacją zamówienia. Również podział ilościowy, polegający na 
rozbiciu wolumenu osadów ściekowych do odbioru i zagospodarowania groziłby nadmiernymi 
kosztami wykonania zamówienia, ze względu na utratę korzyści efektu skali. A więc jest ścisły 
związek pomiędzy wielkością zamówienia, a sposobem kalkulacji ceny za usługę, a co za tym 
podział zamówienia wskazuje na wysokie prawdopodobieostwo wzrostu cen, a to mogłoby zagrozid 
brakiem możliwości sfinansowania zamówienia przez Zamawiającego i braku wywiązania się z 
obowiązków narzuconych na Zamawiającego przepisami o ochronie środowiska; Jednocześnie brak 
podziału zamówienia na części nie powoduje ograniczenia konkurencji oraz zapewnia równy dostęp 
podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

6. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA. 

1) Zamawiający nie przewiduje dodatkowych wymagao związanych z realizacją zamówienia, 
w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp; 

2) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie dla wykonawców, 
o których mowa w art. 94 ustawy Pzp; 

3) Zamawiający nie stawia wymagao, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na wykonaniu pracy w sposób 
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określony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
1320 z późn. zm.). 

7. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAO. 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadao dotyczących 
zamówieo na usługi przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia w rozumieniu art. 60 ustawy Pzp. 

8. PODWYKONAWCY. 

1) Wykonawca może powierzyd wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  

2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia; 

3) Wykonawca powinien wskazad w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyd podwykonawcom oraz podad (o ile są mu znane) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

9. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązany jest wykonywad przedmiot 
zamówienia przez okres 12 miesięcy od dnia 22.01.2022 r. lub do wyczerpania limitu ilości odpadów 
(2 850 Mg), w zależności od tego, które z powyższych zdarzeo nastąpi pierwsze.  

10. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ 
PODMIOTÓW) 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowid pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki 
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika 
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

2) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - zgodnie 
z pkt. VI ust.4 pkt.2) SWZ - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do 
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy 
wspólnicy podpiszą ofertę.  

Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikad albo z dokumentu pod taką 
samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 

3) Oferta musi byd podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 

4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako 
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. 

III. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE. 

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

IV. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA.PODSTAWY WYKLUCZENIA. 

1. OBLIGATORYJNE PODSTAWY WYKLUCZENIA. 

O udzielenie zamówienia może ubiegad się wyłącznie wykonawca, który nie podlega wykluczeniu 
z postępowania ze względu na okoliczności wymienione w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjne 
podstawy wykluczenia). 

2. FAKULTATYWNE PODSTAWY WYKLUCZENIA.  

W oparciu o przepis art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę 
w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłośd, którego aktywami zarządza likwidator 
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lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalnośd gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się 
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 
wszczęcia tej procedury. 

3. SELF – CLEANING. 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie przesłanek obligatoryjnych z art. 108 
ust. 1 pkt 2 i 5 oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 
przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp (self – cleaning). 

4. ZASADY DOTYCZĄCE OCENY PODSTAW WYKLUCZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.  

1) Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, nie będą 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy wykonawcę; 

2) w przypadkach, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może nie wykluczyd wykonawcy, jeżeli 
wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne; w szczególności gdy kwota zaległych 
podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka; 

3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także podmiotów 
udostępniających swoje zasoby wykonawcy, spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do 
wykluczenia, powinno zostad wykazane przez każdy z tych podmiotów. Zamawiający nie będzie 
weryfikował czy zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania dotyczące podwykonawców 
niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp; 

4) W ślad za dyspozycją przepisu art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający oceni czy wypełnione 
zostały przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie podmiotowych środków 
dowodowych wyszczególnionych w rozdziale VI SWZ, zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.  

V. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  

Zgodnie z przepisem art. 112 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp, Zamawiający określa następujące 
warunki udziału w postępowaniu: 

Warunki udziału w postępowaniu wyrażone jako minimalne poziomy zdolności 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) 

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 
 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie. 

2. Uprawnieo do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów: 
Wykonawca musi wykazad, że posiada:  
1) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (z 

wyszczególnieniem kodu 19 08 05 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych), 
wydane w oparciu o obowiązujące przepisy art. 233 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 
2012 r., przez właściwy organ ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza 
odpadów. 

2) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania (odzysku lub 
unieszkodliwiania) odpadów (z wyszczególnieniem kodu 19 08 05 ustabilizowanych 
komunalnych osadów ściekowych) wydane w oparciu o przepisy ustawy o odpadach z dnia 
14 grudnia 2012 r. przez właściwy organ ze względu na miejsce prowadzenia działalności. 

Nie dopuszcza się zagospodarowania odpadów w procesie odzysku R-10.  
Zezwolenia o których mowa w pkt. 1) i 2) powyżej mają zapewnid odbiór przez okres 
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obowiązywania umowy ilości odwodnionych osadów ściekowych w Mg odpowiadającej co 
najmniej ilości osadów ściekowych, na którą składana jest oferta;  
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, warunek jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia 
są wymagane. 

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie. 

4. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku w oparciu o oświadczenie o którym mowa w art. 
125 ust. 1 ustawy Pzp, o których mowa w pkt. VI ust.1. 

V. OŚWIADCZENIE WSTĘPNE, PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ INNE DOKUMENTY 

1. Oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp. 
Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca dołączy do oferty: 

Tymczasowy środek dowodowy Wymagana forma  

Oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 
125 ust. 1  w zw. z art. 266 ustawy Pzp, w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania oraz spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, zgodnie z treścią załącznika nr 2 
do SWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o 
zamówienie przez Wykonawców ww. 
oświadczenie  składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oryginał w formie elektronicznej (postad 
elektroniczna z podpisem kwalifikowanym), 
w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym 
lub osobistym.  

 

2. Wymagane podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia i spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu. 
Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 1 pkt 1 i 2ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wymagał 
złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku 
podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, 
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzieo ich złożeni, 
zgodnie z dyspozycją art. 274 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający nie wymaga złożenia ww. dokumentów. 

4. Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy: 
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Wymagany dokument Wymagana forma i moment złożenia 

Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru 
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego 
rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do 
złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający 
może je uzyskad za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca 
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych 
dokumentów. 

Oryginał w formie elektronicznej, w postaci 
elektronicznej z podpisem zaufanym lub 
osobistym albo kopia w postaci cyfrowego 
odwzorowania dokumentu papierowego, 
poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez 
wykonawcę podpisem kwalifikowanym, 
zaufanym lub osobistym lub przez notariusza 
podpisem kwalifikowanym. 
Dokument składany wraz z ofertą. 

2) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika 
z dokumentów, o których mowa w pkt 1, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia:  

Wymagany dokument Wymagana forma i moment złożenia 

Pełnomocnictwa lub innego dokumentu 
potwierdzającego umocowanie do 
reprezentowania wykonawcy. Wymóg powyższy 
ma zastosowanie odpowiednio do osoby działającej 
w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia publicznego. 

Oryginał w formie elektronicznej, w postaci 
elektronicznej z podpisem zaufanym lub 
osobistym albo kopia w postaci cyfrowego 
odwzorowania dokumentu  papierowego, której 
zgodnośd z oryginałem poświadcza mocodawca 
podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub 
osobistym lub notariusz podpisem 
kwalifikowanym.  

Dokument składany wraz ofertą. 

3) Postanowienia pkt 1) i 2) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w imieniu podmiotu udostępniającego 
zasoby wykonawcy na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. 

5. Forma dokumentów  

1) Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskad 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 wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 
Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego rozdziału, zastosowanie znajdą przepisy 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie  
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeo, jakich może żądad 
Zamawiający od wykonawcy, a także postanowienia rozdziałów VIII i IX dotyczących zasad 
komunikacji w postępowaniu i przygotowania oferty oraz innych dokumentów. 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

VII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DO KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI 

1. Zasady komunikacji 

1) Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana 
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeo między Zamawiającym 
a wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 
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2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformy zakupowej o nazwie platformazakupowa.pl (zwanej dalej także: „platformą”) pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/550428 ; 

3) W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania, preferowanym kanałem komunikacji 
między Zamawiającym a wykonawcami, w tym składania wszelkich oświadczeo, wniosków, 
zawiadomieo oraz informacji w formie elektronicznej jest formularz o nazwie: „Wyślij wiadomośd 
do Zamawiającego” na  https://platformazakupowa.pl/transakcja/550428  

4) Za datę przekazania (wpływu) oświadczeo, wniosków, zawiadomieo oraz informacji do 
Zamawiającego, przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/550428  przy użyciu przycisku:  „Wyślij wiadomośd do 
Zamawiającego”. Następstwem skorzystania z powyższej funkcji jest pojawienie się komunikatu 
informującego, że wiadomośd została wysłana do Zamawiającego; 

5) Wykonawca może zwrócid się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
Zamawiający jest obowiązany udzielid wyjaśnieo niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 
zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert; 

6) Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnieo w terminie, o których mowa w pkt 5, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. Przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ; 

7) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 
6, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnieo SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 
składania ofert; 

8) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienid 
treśd SWZ. W przypadku gdy zmiany treści SWZ będą istotne dla sporządzenia oferty lub będą 
wymagały od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie 
ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą 
SWZ i przygotowanie oferty; 

9) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, zmiany treści 
SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w 
sekcji “Komunikaty” oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Korespondencja, 
której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie 
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego 
wykonawcy; 

10) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek weryfikacji komunikatów i wiadomości 
bezpośrednio na platformie przesłanych przez Zamawiającego, z uwagi na fakt, iż możliwa jest 
awaria  systemu lub możliwe jest przekierowanie powiadomienia do folderu SPAM; 

11) Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Grzegorz Berger adres e-mail: biuro@pgk-
prtner.pl 

2. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 
korespondencji elektronicznej. 

1) Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagao technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków 
komunikacji”), 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, 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/transakcja/550428
https://platformazakupowa.pl/transakcja/550428
https://platformazakupowa.pl/transakcja/550428
http://platformazakupowa.pl/
mailto:biuro@pgk-prtner.pl
mailto:biuro@pgk-prtner.pl
https://platformazakupowa.pl/
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b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięd min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 
2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, 
Linux, lub ich nowsze wersje, 

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

d) włączona obsługa JavaScript, 
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 
f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 
Urzędu Miar. 

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

zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-
regulamin   w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod adresem: 
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view  

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 
korzystania z platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty 
przed upływem terminu składania ofert (np. poprzez złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomośd 
do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie 
będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, z uwagi na brak dotrzymania wymogu 
braku możliwości zapoznania się z ofertą przed terminem jej złożenia, o którym mowa w art. 221 w 
zw. z art. 266 ustawy Pzp; 

3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy 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 

4. Rekomendacje. 
1) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny byd zgodne z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagao dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagao dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 2247); 

2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 
wskazaniem na .pdf; 

3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 
formatów: 

a) .zip  
b) .7Z   

4) Do formatów uznanych za powszechne a nie występujących w rozporządzeniu należą: .rar .gif .bmp 
.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną potraktowane za złożone nieskutecznie; 

5) 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; 

6) 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;Pliki w innych formatach niż PDF 
zaleca się opatrzyd zewnętrznym podpisem XAdES.  

7) Wykonawca powinien pamiętad, aby plik z podpisem przekazywad łącznie z dokumentem 
podpisywanym;  

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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8) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosowad podpisy tego 
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może 
doprowadzid do problemów w weryfikacji plików;  

9) Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwośd 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty; 

10) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na platformie za pośrednictwem 
formularza “Wyślij wiadomośd do Zamawiającego”; 

11) Ofertę należy przygotowad z należytą starannością i z zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu 
do daty zakooczenia przyjmowania ofert; 

12) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1;  
13) W przypadku kompresowania dokumentów np. w plik ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików; 
14) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu; 

15) Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzad jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 
kwalifikowanym. Może to skutkowad naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z 
koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu; 

16) Zamawiający nie przewiduje form komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej. 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Przygotowanie oferty i innych dokumentów składanych w postępowaniu. Forma i aspekty techniczne. 

1) Na ofertę składają się następujące dokumenty, do złożenia których zobowiązany jest 
Wykonawca: 

a) Formularz oferty – wg wzoru Załącznika nr 1. 

b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu - wg wzoru Załącznika nr 2. 

c) Odpis lub informacja z KRS/CEiDG - w celu potwierdzenia, że osoba działająca 

w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. 

d) Pełnomocnictwo:  

- dla osoby podpisującej ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (o ile 
upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty); 

- w przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), dla osoby uprawnionej do reprezentowania 
ww. wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy. 

2) Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. 

3) Oferta oraz wszystkie dokumenty składane przez wykonawcę w toku postępowania winny byd 
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeo woli w imieniu wykonawcy, zgodnie 
z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowieo odpowiednich przepisów prawnych, umowy, 
uchwały lub prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa. 

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) 
– winni oni ustanowid pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego; 

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie w ofercie, z 
którego wynika, którą częśd zamówienia (które usługi )wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie 
z treścią formularza oferty – Załącznik nr 1; 
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6) Ofertę, oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp, 
podmiotowe środki dowodowe (jeżeli są wymagane), w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 
117 ust. 4 w zw. z art. 266 ustawy Pzp (jeżeli jest wymagane), oraz zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 w zw. z art. 266 ustawy Pzp (jeżeli jest 
wymagane), przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli są wymagane), pełnomocnictwo, sporządza się 
w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, z uwzględnieniem postanow ieo pkt. VI SWZ i rodzaju przekazywanych danych; 

7) Ofertę oraz wszelkie dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej wskazanych zgodnie z art. 67 ustawy Pzp przez Zamawiającego, a więc 
za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/550428   

8) Ofertę należy złożyd w formie elektronicznej (postad elektroniczna opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
osobistym, w języku polskim, zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentami zamówienia;  

9) Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe (jeżeli są wymagane) oraz inne dokumenty lub 
oświadczenia wymagane w postępowaniu, składa się w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym. W przypadku gdy podmiotowe środki 
dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako 
dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczające zgodnośd cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez 
cyfrowe odwzorowanie, należy rozumied dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści 
zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

10) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w pkt 8, dokonuje w przypadku: 

a) podmiotowych środków dowodowych (jeżeli są wymagane) oraz dokumentów potwierdzających 
umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

c) innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 

d) w każdym wypadku poświadczenia zgodności może dokonad notariusz; 

11) W procesie składania oferty, w tym m.in. przedmiotowych środków dowodowych na platformie,  
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub osobisty wykonawca może złożyd 
bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła na platformę (opcja rekomendowana przez 
Zamawiającego) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów, w kroku 2 Formularza składania 
oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”); 

12) W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym 
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w 
tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/550428
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13) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików 
muszą spełniad wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 
(eIDAS) (UE) nr 910/2014; 

14) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia 
odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES; 

15) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkośd pliku to 
maksymalnie 500 MB; 

16) Oferta powinna byd złożona zgodnie z treścią formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do 
niniejszej SWZ. 

17) Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 
oświadczenia (jeżeli są wymagane), sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 
tłumaczeniem na język polski; 

2.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1) Cena podana w ofercie winna zawierad wszelkie koszty poniesione w celu należytego i pełnego 
wykonania zamówienia. 

2) Szczegółowy sposób przedstawienia ceny zawiera Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SWZ); 

3) Ceny winny byd wyrażone w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą 
będą prowadzone w złotych polskich; 

4) Do podanych cen Wykonawca doliczy podatek VAT (nie dotyczy wykonawcy zagranicznego); 

5) Ocenie będzie podlegała cena oferty z podatkiem VAT (brutto); Cenę ofertową będzie stanowid 
maksymalne wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu zamówienia 

6) Wszystkie wartości określone w formularzu oferty winny byd podane do 2. miejsca po przecinku 
zgodnie z zasadami matematycznego zaokrąglania, tj. „5” na 3. miejscu po przecinku – zaokrąglenie 
w górę, a poniżej „5” – zaokrąglenie w dół; 

7) Ceny podane w ofercie nie ulegną zwiększeniu i nie będą podlegały waloryzacji w okresie trwania 
umowy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w projektowanych postanowieniach umowy 
(Załącznik nr 3 do SWZ); 

8) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający dla 
celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu dolicza do przedstawionej w niej ceny kwotę podatku 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyd zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 
składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzid do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzid do jego powstania, oraz wskazując ich wartośd bez 
kwoty podatku, a także stawkę podatku, która według wiedzy wykonawcy, będzie miała w tym 
wypadku zastosowanie. 

3.  TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. 

1) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z 
przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą byd one udostępniane oraz wykazał, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 w zw. z art. 266 ustawy Pzp (informacje o nazwach albo 
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imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo 
miejscach zamieszkania wykonawców, a także informacje o cenach zawartych w ofertach); 

2) Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartośd 
gospodarczą, które jako całośd lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są 
powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo 
dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi 
podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności; 

3) W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 
wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 
odpowiednio oznaczonym pliku. Na platformie, w formularzu składania oferty znajduje się miejsce 
wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

IX. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

1. Termin złożenia oferty 

20.12.2021 r., do godziny: 10:00. Oferty złożone po terminie będą podlegad odrzuceniu na podstawie 
przepisu art. 226 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp. 

2. Sposób złożenia oferty 
1) Ofertę oraz wszelkie wymagane w SWZ dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 68 ustawy Pzp, zapewniających 
zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach 
wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwośd zapoznania się z ich treścią 
wyłącznie po upływie terminu na ich składanie, a więc za pośrednictwem platformazakupowa.pl 

2) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścid na platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/550428 do upływu terminu składania ofert, o którym 
mowa w ust. 1; 

3) Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników, 
należy kliknąd przycisk „Przejdź do podsumowania”; 

4) Oferta składana elektronicznie musi zostad podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  W procesie składania oferty za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyd podpis bezpośrednio na dokumentach 
przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecane jest stosowanie podpisu na każdym 
załączonym pliku osobno; 

17) 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; 

18) Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty przed 
upływem terminu składania ofert znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

X. TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT 

1. Termin otwarcia ofert. 

1) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 
następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający dokona otwarcia 
ofert w dniu 20.12.2021 r., o godz. 10:15; 

2) W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego Zamawiający dokonuje 
otwarcia ofert, kiedy awaria powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje 

https://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/transakcja/550428
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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o wystąpieniu takiej sytuacji w stosownym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania;  

3) Zamawiający będzie informował o wszelkich zmianach terminu otwarcia ofert na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania;  

2. Tryb otwarcia ofert. 

1) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia. 

2) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania - https://platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty”, 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. 

3) Zgodnie z przepisami ustawy Pzp, Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji 
otwarcia ofert z udziałem wykonawców - otwarcie ofert jest niejawne. 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Określenie terminu związania ofertą  

Wykonawca będzie związany złożoną przez siebie ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 
okres 30 dni tj. do dnia 18.01.2022r. 

2. Przedłużenie terminu związania ofertą 

1) W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się 
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 
niego okres, nie dłuższy niż 30 dni; 

2) Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, wymaga złożenia przez wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

3) Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 
wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

XII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem ich oceny. 

1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans 
punktów w kryterium: 

Lp                                                                          Kryterium Waga 
Liczba 

punktów 

1) Cena (C) 100% 100 

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która 
nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów w ramach 
ustalonego ww.  kryterium; 
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3) 3Jeżeli nie można wybrad najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera 
spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze; 

4) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera 
ofertę z najniższą ceną; 

5) Jeżeli nie można dokonad wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 4), Zamawiający wzywa 
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 
ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie 
wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a) 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,  

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

2) Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNID PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY.  

1. Formalności niezbędne przed zawarciem umowy. 

1) Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający zawrze umowę 
na warunkach podanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących jeden 
z dokumentów zamówienia (Załącznik nr 3 do SWZ) oraz w ofercie przedstawionej przez 
wykonawcę. Powyższy załącznik zawiera również warunki zmiany zawartej umowy; 

2) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza w terminie zgodnym z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp; Zakres 
świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 
w ofercie; 

3) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przedłożyd w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przed terminem podpisania umowy:  
a) kserokopię aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 

(z wyszczególnieniem kodu 19 08 05 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych), 
wydane w oparciu o obowiązujące przepisy art. 233 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 
r., przez właściwy organ ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów. 

b) kserokopię aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania 
(odzysku lub unieszkodliwiania) odpadów (z wyszczególnieniem kodu 19 08 05 ustabilizowanych 
komunalnych osadów ściekowych) wydane w oparciu o przepisy ustawy o odpadach z dnia 14 
grudnia 2012 r. przez właściwy organ ze względu na miejsce prowadzenia działalności. 

4) Zamawiający wezwie wykonawcę do zawarcia umowy. Niepodpisanie umowy przez wykonawcę 
w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy; 

5) W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie, 
Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądad złożenia kopii umowy regulującej współpracę 
tych wykonawców; 
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6) Zgodnie z art. 432 ustawy Pzp, umowa wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy 
pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

XIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej 

1) Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniosły lub mogą ponieśd szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ww. ustawy (art. 505 – 590). 

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji 
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa UZP oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

2. Odwołanie 

1) Odwołanie przysługuje na:  

a) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynnośd Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy Pzp;  

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym; 

3) Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznad się z jego treścią przed upływem tego terminu; 

4) Odwołanie wnosi się w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informację przekazano przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

b) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówieo Publicznych lub dokumentów 
zamówienia na stronie internetowej, jeżeli chodzi o odwołanie wobec treści ogłoszenia 
wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów 
zamówienia, 

c) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąd 
wiadomośd o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku odwołania w 
innych okolicznościach niż wymienione w lit. a i b; 

3. Skarga  

1) Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu; 

2) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówieo publicznych, za 
pośrednictwem Prezesa KIO, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia 
Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp. 

XV. DODATKOWE INFORMACJE 

1) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

3) Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
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4) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

5) Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych.  

6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

7) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

8) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówieo na usługi podobne w rozumieniu przepisu art. 214 
ust. 1 pkt 7. 

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 

1) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby 
fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego; 
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”, 
informujemy, że będziemy przetwarzad Pana/Pani dane osobowe wg poniższych zasad: 

a) Administrator danych osobowych.  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej “Partner” Spółka z o.o. 43-143 Lędziny,  ul. Lędzioska 47,   
Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest w formie: 

 pisemnej na adres: 43-143 Lędziny,  ul. Lędzioska 47, 

 elektronicznej na adres e-mail:  biuro@pgk-partner.pl 

b) Inspektor Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, Może się Pan/Pani 
kontaktowad z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: 

 pisemnie na adres: 43-143 Lędziny,  ul. Lędzioska 47, 

 elektronicznie na adres e-mail: iod@pgk-partner.pl  
 

 

c) Cel przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o 
nazwie: Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o 

kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków Hołdunów oraz Ziemowit w Lędzinach” prowadzonym w 
trybie podstawowym; 

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. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

d) Odbiorcy danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 - 76  ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówieo publicznych, a także w oparciu o przepis art. 6 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Udostępnianie danych ma 
zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 
ust. 1 rozporządzenia RODO (dane sensytywne), zebranych w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia; 

e) Okres przechowywania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 
zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakooczenia postępowania 

mailto:biuro@pgk-partner.pl
mailto:iod@pgk-partner.pl
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o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania umowy; 

f) Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

 posiada Pani/Pan: 

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

W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, 
Zamawiający może żądad od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych 
informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakooczonego postępowania 
o udzielenie zamówienia; 

▪ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. 
Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkowad zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowieo umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszad integralności protokołu 
z postępowania oraz jego załączników; 

▪ 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. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, 
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 
czasu zakooczenia tego postępowania (w szczególności w zakresie korzystania ze środków 
ochrony prawnej). W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa 
w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych 
w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakooczenia 
postępowania o udzielenie za-mówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że 
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (w celu ochrony praw innej 
osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub paostwa członkowskiego);   

▪ 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. 

2) Obowiązki informacyjne wykonawcy wynikające z RODO. 
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 
obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których 
dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał (będą to 
w szczególności osoby fizyczne: skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawcy, podmioty 
udostępniające zasoby, pełnomocnicy, członkowie organów zarządzających). Obowiązek 
informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim 
osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO); 
Ponadto wykonawca zobowiązany jest wypełnid obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 
względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio 



 

19 

pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeo, o których mowa w art. 14 ust. 5 
RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku 
z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia 
oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 
art. 14 RODO. Wzór stosownego oświadczenia został przewidziany w formularzu oferty 

stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. 

  

Załączniki/Wzory poglądowe do SWZ: 

Nr Nazwa załącznika/Wzoru 

1 Wzór oferty  

2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału  

3 Projektowane postanowienia umowy 

 

 


