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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

NA PODSTAWIE PRZEPISÓW  PRAWA 

 

1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  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 4 maja 2016 r.), 

dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę  będą 

przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 

2. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego  

3. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub 

podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 

8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej. 

4. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą 

przechowywane 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. 

5. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w 

załączniku nr 10 do SWZ. 

6. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu 

innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował 

przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały 

zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem 

poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej 

wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 

7. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym 

postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych 

wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: 

- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca 

bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub 

dokumentów składanych na żądanie zamawiającego; 

- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, 

których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane 

wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów 

składanych na żądanie zamawiającego. 

8. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz 

ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 

przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa 
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oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w 

załączniku nr 2 do SWZ  Informacje dotyczące wykonawcy. 

9. Zamawiający informuje, że: 

- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO 

(dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu 

umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w 

dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. 

- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do 

wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 

RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, 

poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność 

do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych 

biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub 

danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), 

zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.  

- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane 

przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO 

(związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora 

potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem 

wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o 

których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz 

prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych 

osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby 

występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o 

którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 

danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania 

oraz jego załączników. 

- 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 zakończenia tego postępowania. 

- 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 zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie 

udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 

18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 
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Rozdział I. Informacje o zamawiającym 

1. Gmina Dąbrówka 

2. Siedziba: ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka 

3. REGON: 550667971 NIP: 125-133-47-85 

4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  

      https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka  

5. Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dabrowka.net.pl 

6. Telefon: 29 642 82 62  faks: 29 757 82 20 

7. Godziny pracy zamawiającego:  

    poniedziałek w godzinach  900 - 1800 

    wt. – czw. w godzinach  730 – 1530 

    piątek w godzinach  730 – 1430 

 

Rozdział II. Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego  na podstawie art. 132 ust. 1, ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwana dalej 

„ustawą”, a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzeniami 

wykonawczymi. 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia 

(zwaną dalej SWZ), zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Zgodnie z art. 91 ust. 2 zamówienia nie podlega podziałowi na części, ponieważ 

przedmiot zamówienia stanowi usługa mogąca być  świadczona przez firmy z 

sektora MŚP. Zadanie ma jednolity charakter  i nie jest możliwe dokonanie podziału 

na części z powodów obiektywnych, tj. z powodów organizacyjnych, technicznych  i 

ekonomicznych.  

 

Rozdział III. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod 

adresem https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka  zwanej dalej Platformą.  

2. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu 

komunikacji, znajdują się w rozdziale XIV SWZ.  

3. Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany 

zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej (załącznik nr 12 do 

SWZ). Instrukcja została zamieszona także bezpośrednio na ww. Platformie. 

4. Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne. 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka
mailto:zamowienia@dabrowka.net.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka
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Rozdział IV. Oferty częściowe, wariantowe, zamówienia polegające na 

powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych  

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

4. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 

214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.  

5. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy 

Pzp. 

6. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub 

sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o 

których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą w 

walutach obcych. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

11. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji 

określonej w art. 93 ustawy Pzp. 

12. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw 

dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej 

Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 

wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

13. Zamawiający nie stosuje procedury określonej w art. 139 ust. 2 ustawy Pzp. 

 

Rozdział V. Terminy wykonania zamówienia 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy.  

Planowana data rozpoczęcia realizacji: 01.01.2023r. 
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Rozdział VI. Opis przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

terenu Gminy Dąbrówka w 2023 roku. 

Przedmiotem zamówienia obejmuje: 

a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,  

b) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne (instytucje publiczne),  

c) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK-u (ul. 

Kościelna 7 w m. Dąbrówka), 

d) odbiór odpadów z nielegalnych wysypisk. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ. 

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę: 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie 

realizacji niniejszego zamówienia, na podstawie umowy  o pracę osób 

wykonujących wskazane poniżej czynności: 

1) co najmniej 5 osób (pracowników) bezpośrednio wykonujących usługę tj. 

czynności związane z obsługą zamówienia na stanowisku związanym 

bezpośrednio z czynnościami odbioru i zagospodarowania odpadów ( 

kierowcy i ładowacze) w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku 

rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem realizacji zamówienia 

Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego zatrudniania innej osoby. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

  

CPV:     

90513100-7 
Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw 

domowych 

90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów 

90500000-2 Usługi związane z odpadami 

90000000-7 
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, 
czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne 
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1) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania 

świadczenia, 

2) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i ich oceny. 

3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania przedłożenia: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio kopię umowy/umów 

o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony), 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę Sładek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za wskazany przez 

Zamawiającego okres rozliczeniowy, 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

- zawierających informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. Powyższe postanowienia stosuje się  do Podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. 

 

Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych  

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia robót polegających na powtórzeniu 

podobnych usług tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 100 % 

wartości zamówienia podstawowego. 

3. Przedmiotowe roboty zostaną udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, na 

podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 

 

Rozdział VII. Podwykonawstwo 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale 

podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania 

przez wykonawcę nazw firm podwykonawców (jeśli dotyczy) w Formularzu oferty. 

Zawarcie umowy przez wykonawcę z podwykonawcami prac wskazanych w ofercie 

wymaga zgody zamawiającego. 
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2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 

Rozdział VIII. Warunki udziału w postępowaniu  

1. Zgodnie z art. 7 pkt. 30) przez „wykonawcę” rozumie się osobę fizyczną, osobę 

prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która 

oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę 

produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła 

ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.  

2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. oraz art. 109 

ustawy Pzp; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w  zakresie  uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca 

wykaże, że posiada: 

a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez 

Wójta Gminy Dąbrówka zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2021, 

poz. 888.). 

b) posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach, z 

dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. z 2021, poz. 779). 

3) spełniają warunki udziału w postępowaniu w  zakresie  zdolności technicznej 

lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca 

wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 

lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę odbioru odpadów 

komunalnych wykonanych lub wykonywanych w sposób ciągły przez okres 

minimum 12 miesięcy, o masie łącznej minimum - 1.000 Mg rocznie. 

b) dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia a w 

szczególności co najmniej: 

 3 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych; 

 3 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych; 

 1 samochodem przystosowanym do transportu kontenerów KP-7; 

c) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: 

 5 osobami, pracownikami bezpośrednio wykonującymi usługę 

(kierowcy i ładowacze) 

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie 
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posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze wykonawcy może 

mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 

do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

5. 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. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy mogą 

polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 

wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 7 

potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi 

zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w 

szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego 

zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego 

zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu 

zamówienia;  

3) 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. 

 

Rozdział IX. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 oraz 109  ustawy 

Pzp  

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą wykonawcy, 

którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 
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2. Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlega Wykonawca, w 

stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 

108 ustawy Pzp, jeżeli: 

1) Wykonawca jest 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. 189 a 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. 2ustawy 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 Wykonawcy 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 
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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 Wykonawcy prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 

5) 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) 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. 

3. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust 1 pkt 1, 4, 

5, 7-10 ustawy Pzp zgodnie, z którymi wykluczeniu podlega wykonawca: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 

przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca 

odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności; 

2) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, 

którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w 

innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych dowodów; 
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4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub 

zakresie nie wykonał lub nie-należycie wykonał albo długotrwale 

nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z 

wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 

koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 

odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady; 

5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie 

podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 

kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 

który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

podmiotowych środków dowodowych; 

6) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności 

zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, 

mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

4. Z postępowania wyklucza się wykonawców w stosunku do których zachodzi jedna 

lub więcej przesłanek określonych w: 

1) art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”;  

2) art. 5 k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 

31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia 

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 

1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7-10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni 

Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej 

przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym 

postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz 

spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 

odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 

zamawiającym; 
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3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom 

lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami 

odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli , 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania 

przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub 

standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i 

odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych 

regulacji lub standardów. 

7. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności wskazane w pkt 4 

SWZ są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę 

czynności wskazane w pkt 4 SWZ nie są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

8. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale X SWZ. 

 

Rozdział X. Wykaz podmiotowych środków dowodowych  

1. Do oferty każdy Wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania ofert, 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie musi być 

złożone w formie jednolitego dokumentu (ESPD), sporządzonego zgodnie z 

wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym 

Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE 

oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 

do SWZ. 

2. Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na 

formularzu ESPD może wykorzystać narzędzie dostępne na stronie 

https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl. W tym celu należy podjąć następujące kroki: 

a) ze strony postępowania na Platformie należy pobrać plik w formacie XML o 

nazwie „ESPD”, 

b) wejść na stronę https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=plc. 

c) wybrać odpowiednią wersję językową (w przypadku przedłożenia formularza 

ESPD w innej niż polska wersja językowa należy załączyć do oferty 

tłumaczenie podpisane przez osobę(y) umocowaną do jego złożenia,  

d) wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (tę opcję należy również zaznaczyć w 

przypadku, gdy formularz ESPD wypełnia podmiot, na którego zasoby 

powołuje się Wykonawca), 

e) zaimportować pobrany wcześniej plik,  

f) wypełnić formularz ESPD,  

https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=plc
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g) wygenerować dokument elektroniczny ESPD w formie .pdf oraz zapisać go 

na dysku,  

h) podpisać ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. Wykonawca może skorzystać z instrukcji wypełnienia formularza ESPD dostępnej 

na https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-

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

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity 

dokument (w postaci elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym każdego z Wykonawców) składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 

podstaw wykluczenia. 

5. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył jednolite 

dokumenty dotyczące podwykonawców.  

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

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w 

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

jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.  

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku, o 

którym mowa w art. 117 ust 3 Pzp, składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego 

wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia. 

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale VIII  i IX powyżej, tj.: 

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

prowadzonego przez Wójta Gminy Dąbrówka zgodnie z przepisami 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 

września 1996 r. (Dz. U. z 2022, poz. 1297.). 

b) aktualny wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o 

odpadach, z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. z 2022, poz. 699). 

c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 

ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub 

są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały 

wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od 

niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w 

okresie ostatnich 3 miesięcy (wykaz wg wzoru załącznika nr 4 do 

SWZ), 

d) wykazu narzędzi, dostępnych wykonawcy w celu wykonania 

zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami (wykaz wg wzoru załącznika nr 5 do 

SWZ), 

e) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami (wykaz osób wg wzoru załącznika nr 

6 do SWZ). 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w 

postępowaniu: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  

 art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;  

 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 

karnego, 

-sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy 

Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym 

Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 

dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 

oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej 

samej grupy kapitałowej  (wg wzoru załącznika nr 7 do SWZ) 

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 

i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie 
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wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 

zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 

zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 

odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 

terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego 

oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a 

w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym 

dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 

upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności 

należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłat tych należności; 

e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w 

zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

f) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w 

oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale X.1 SWZ, w zakresie 

podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

Zamawiającego, o których mowa w: 

 art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu 

ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 

zapobiegawczego, 

 art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi 

Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie 

konkurencji, 

 art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

 art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia 

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

opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), 

 art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 ustawy Pzp 

 - (wg wzoru załącznika nr 8 do SWZ). 

3) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym 

etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych podmiotowych środków dowodowych wskazanych w Rozdziale X 

ust. 8 SWZ. 

4) Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie 

Zamawiającego. Dokumenty te powinny być aktualne na dzień ich złożenia. 

5) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w 

każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych 

na dzień ich złożenia. 

6) Zamawiający nie będzie wzywał 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 Rozdziale X.1 dane umożliwiające dostęp 

do tych środków, a także gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest 

oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym 

mowa w Rozdziale X.1 SWZ. 

7) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te 

środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

8) Jeżeli Wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub są 

one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę 

odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na 

ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania. 

9) Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie podmiotowych środków 

dowodowych nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji. 

10) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych podmiotowych środków dowodowych. 

11) Jeżeli złożone przez Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do 

podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w 

tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o 

przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 
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12) Oświadczenia o których mowa w Rozdziale X.1 składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej. 

13) Podmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej, w 

formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 

2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z 

uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

14) Podmiotowe środki dowodowe przekazuje się wg następujących zasad: 

a) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument elektroniczny 

przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby - przekazuje się ten dokument 

elektroniczny; 

b) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument w postaci 

papierowej przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym poświadczające zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej; 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem 

w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem 

w postaci papierowej może dokonać również notariusz. Przez 

cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny 

będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 

umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 

konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

c) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby -

przekazuje się je w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

d) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, a 

sporządzono je jako dokument w postaci papierowej i opatrzono 

własnoręcznym podpisem - przekazuje się cyfrowe odwzorowanie 

tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
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elektronicznym poświadczające zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej; 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem 

w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków 

dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia 

zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej może dokonać również notariusz. Przez cyfrowe 

odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący 

kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 

umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 

konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

15) W przypadku przekazywania 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 odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

16) Oświadczenia wskazane w Rozdziale X.1 i podmiotowe środki dowodowe 

przekazuje się środkiem komunikacji elektronicznej wskazanym w 

Rozdziale XIV SWZ. 

17) W przypadku, gdy oświadczenia o których mowa w Rozdziale X.1 lub 

podmiotowe środki dowodowe zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

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

Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w 

wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.  

18) Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

19) Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania: 

a) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, 

zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych; 

b) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w 

szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 

c) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności 

za pomocą wydruku; 

d) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do 

treści i kontekstu zapisanych informacji. 

20) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

a) dokumentu wskazanego w ust. 8 pkt 2) lit. a)  SWZ składa 

informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy 

albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
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dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa ust. 8 pkt 2) lit. 

a)  SWZ 

-wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; 

b) dokumentów wskazanych w ust. 8 pkt 2) lit. c) - e)  SWZ  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 ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, 

 nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego 

aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu 

z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest 

zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 

przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.-wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem  

21) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 20) lit. a) lub b), lub gdy 

dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w 

art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1ustawy Pzp, zastępuje się 

je odpowiednio w całości lub w części dokumentem (wystawionym w 

wymaganym w pkt 20) lit. a) lub b), terminie) 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. 

22) Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych 

na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w 

walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany 

przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania, tj. 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

23) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia wymagane jest pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 
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Rozdział XI. Wadium 

1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga wniesienia przed upływem 

terminu składania ofert wadium w wysokości  30 000,00 złotych. 

2. Wadium może być wniesione w:  

1) pieniądzu;  

2) gwarancjach bankowych;  

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

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

Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 299).  

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek 

Zamawiającego: Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie o numerze 88 8931 0003 

0100 2033 2025 0013 z adnotacją „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 2023” 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków 

pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, 

przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny 

wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Ze względu na ryzyko 

związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych, Zamawiający 

zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej –

potwierdzenie dokonania przelewu wadium, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, zostało załączone do oferty. 

6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w 

ust. 2 powyżej, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub 

poręczenia, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym wystawcy dokumentu. 

7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać nieodwołalne, bezwarunkowe, na 

pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania 

ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej 

kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.  

8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy 

zostanie odrzucona.  

9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia 

na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 

10. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formie niepieniężnej, 

Zamawiający zwraca wadium poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi 

oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

 

Rozdział XII. Termin związania z ofertą 

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia 19.11.2022r. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

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

terminu związania oferta określonego w SWZ, zamawiający przed upływem terminu 

związania oferta zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na 

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

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

przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu 

związania ofertą, o którym mowa pkt. 3, następuje wraz z przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. 

Rozdział XIII. Sposób przygotowywania ofert 

1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być zgodna z 

wymaganiami SWZ oraz ustawy. 

2. Do oferty, której wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy, muszą 

być załączone: 

1) Oświadczenie JEDZ, o których mowa w Rozdziale X  SWZ; 

2) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 7 

SWZ (jeżeli dotyczy); 

3) Potwierdzenie dokonania wpłaty wadium przelewem a w przypadku 

wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz oryginał dokumentu 

stanowiącego wadium; 

4) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub 

podmiotu udostępniającego zasoby: 

a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu 

Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana 

do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub 

informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego 

rejestru; 

b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany 

do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych 

dokumentów, 

c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby 

działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika 

z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od 

Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z 

ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego 

umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 

5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
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reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego(jeżeli dotyczy). 

3. Pełnomocnictwo składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w 

formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie w formatach 

danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

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

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

przekazywanych danych. 

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  

5. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje 

się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

6. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w języku polskim. Dokumenty 

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

poświadczonym przez wykonawcę. 

7. Wszystkie dokumenty własne i załączniki muszą być podpisane przez wykonawcę 

lub przez należycie umocowanego jego przedstawiciela. 

8. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym 

mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały 

sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 

podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym1, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej. 

9. Zmiany lub poprawki w treści oferty i załączników muszą być podpisane lub 

parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę wraz z załącznikami należy składać poprzez platformę zakupową.  

11. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub 

zamieszczenie na platformie zakupowej oferty wykonawcy. 

12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę.  

13. Wykonawca może zastrzec, że załączone do oferty dokumenty zawierające 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 

postępowania. Zastrzeżone dokumenty powinny być załączone odrębnym plikiem 

opisanym: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Do oferty należy także   

dołączyć   uzasadnienie,   w   którym   wykonawca  wykaże,   że zastrzeżone  

informacje  stanowią  tajemnicę przedsiębiorstwa   w rozumieniu   art. 11 ust. 4 

                                                           

1 Podpis    osobisty – zaawansowany    podpis    elektroniczny    w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr910/2014 z dnia  23 lipca  2014r.  w sprawie  identyfikacji  
elektronicznej  i usług zaufania w odniesieniu  do  transakcji  elektronicznych  na  rynku  wewnętrznym  
oraz uchylającego  dyrektywę  1999/93/WE,  weryfikowany  za  pomocą  certyfikatu podpisu osobistego. 
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ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu  nieuczciwej   konkurencji (Dz.U. 

z 2019 poz. 1010 i 1649 ze  zm.). 

14. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ww. ustawy – rozumie 

się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość 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. 

15. Zgodnie z art. 18 ust. 3 nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli 

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

udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 

222 ust. 5 ustawy Pzp. 

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie 

(oznaczenie/opisanie) przez wykonawcę dokumentów określonych jako 

zastrzeżone. 

17. Zamawiający zwraca uwagę, iż umowy w sprawach zamówień publicznych „są 

jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

do informacji publicznej” (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp), w związku z czym 

zastrzeganie jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji wynikających z zawartej 

umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jest bezpodstawne. 

18. Zamawiający informuje, że w sytuacji gdy wykonawca będzie przedstawiał 

wyjaśnienia lub oświadczenia lub dokumenty lub inne informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia 

ich jako tajemnica przedsiębiorstwa o ile zostaną wobec nich wypełnione 

odpowiednio przesłanki określone powyżej. 

19. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi 

wykonawca. 

 

 

Rozdział XIV. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym, składanie ofert, 

odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka.  

2. Wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między 

zamawiającym a wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem 

platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka lub za pomocą 

poczty elektronicznej : zamowienia@dabrowka.net.pl. 

https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka
https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka
mailto:zamowienia@dabrowka.net.pl
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3. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w 

niniejszej SWZ. 

4. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest symbolem 

IR.271.1.10.2022 

5. Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich 

kontaktach z przedstawicielami prowadzącego postępowanie. 

6. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: 

1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Joanna Jabłonowska  
kierownik Referatu ochrony środowiska i gospodarki odpadami  tel. 29 642 
90 04, 

2) w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: 
        Agnieszka Moczulska, e-mail zamowiania@dabrowka.net.pl  

7. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: 

przekazywany przez wykonawcę plik zawierający ofertę jest zaszyfrowany przez 

platformę zakupową bez możliwości jego otwarcia przez zamawiającego przed 

upływem terminu otwarcia ofert. 

8. Za datę przekazania wymienionych oświadczeń lub dokumentów przyjmuje się datę 

i godzinę zarejestrowania ich na platformie zakupowej po stronie zamawiającego 

lub datę i godzinę wpływu wiadomości na skrzynkę poczty elektronicznej. 

9. Oferta powinna być: 

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku 

polskim, 

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl, 

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

10. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania 

wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do 

transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 

lipca 2016 roku”. 

11. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający 

wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi 

oraz plików XAdES. 

12. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem 

terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany 

lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie 

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

13. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby 

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

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

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie 

mailto:zamowiania@dabrowka.net.pl
https://platformazakupowa.pl/
https://www.nccert.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest 

jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii 

poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie 

z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

15. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

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

komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

16. 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. 

17. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg 

(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

18. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

jednego z rozszerzeń: 

a) .zip  

b) .7Z 

19. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI 

występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach 

zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

20. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych 

profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie 

wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu 

osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 

21. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego: 

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz 

łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, 

przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 

rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w 

formacie PAdES.  

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w 

formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien 

pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym. 

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym 

znacznikiem czasu. 

22. 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.  
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23. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

24. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w 

dokumentacji. 

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

udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu 

do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 

godziny przed terminem składania ofert/wniosków.  

26. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się 

wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

27. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 

podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem 

integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 

 

Rozdział XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy 

zakupowej zamieszczonej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka, nie później niż do dnia 22 sierpnia 

do godziny 10:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  22 sierpnia 2022 o godzinie 11:00. 

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

4. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

5. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 

podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W 

procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca 

powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl . Zalecamy stosowanie podpisu na każdym 

załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  

Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, 

pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się 

odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

6. 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. 

7. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania 

oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  

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

8. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 

niezwłocznie po usunięciu awarii. 

https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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9. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert poprzez platformę 

zakupową. 

10. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na platformie zakupowej 

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

11. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na platformie zakupowej 

informacje dotyczące: 

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. 

12. Uwaga! 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 a ma jedynie takie uprawnienie. 

Rozdział XVI. Kryteria oceny ofert  

 

1. Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: 

 

Lp. Nazwa kryterium 
Waga 

kryterium 
Maksymalna ilość punktów 

1 

Cena oferty brutto, na którą 

składają się wszystkie koszty 

ponoszone przez Wykonawcę 

( C ) 

60 % 60 punktów 

2 

 

Przeprowadzenie kampanii 

informacyjnej ( K ) 

 

20 % 20 punktów 

3 

 

Częstotliwość wywozu odpadów 

wielkogabarytowych (W) 

20% 20 punktów 

Łącznie 100 % 100 punktów 

 

2. Szczegółowy opis sposobu przyznawania punktów:  

 

KRYTERIUM nr 1 – Cena oferty brutto (C) - waga 60% 

Oferta w kryterium nr 1,  może uzyskać maksymalnie 60 punktów według 

następującego wzoru: 
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 najniższa cena oferowana brutto 

(spośród ofert nieodrzuconych) 

 Liczba punktów  (C)  = -----------------------------------------------  x 60  

 w kryterium nr 1  cena brutto oferty badanej 

 

KRYTERIUM NR 2 - W kryterium :Przeprowadzenie kampanii* informacyjnej ” 

oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów zgodnie ze 

wzorem: 

Przeprowadzenie co najmniej 2 kampanii informacyjnych – 20 pkt  

Nie przeprowadzenie  kampanii informacyjnej w trakcie trwania umowy – 0 pkt       

* Nazwa kryterium - kampania informacyjna Wykonawca jest zobowiązany do 

przekazania co najmniej dwa razy w roku, na własny koszt i własnymi środkami, ulotki 

informacyjnej dotyczącej prawidłowej segregacji odpadów komunalnych dla 

wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrówka. 

Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym treść i termin przekazania 

ulotek np. poradniki dla mieszkańców, ulotki dot. m.in. PSZOK, informacji o właściwej 

segregacji odpadów, informacji o zmianie stawki za odbiór odpadów komunalnych itp. 

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego w oświadczeniu o ilości i 

sposobie przekazania ulotek. 

KRYTERIUM NR 3 - W kryterium „Odbiór odpadów wielkogabarytowych” oferta 

otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów zgodnie z 

założeniami: 

-odbiór odpadów wielkogabarytowych 2 razy w roku – 20 pkt  

-odbiór odpadów wielkogabarytowych 1 raz w roku  – 0 pkt 

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów, będącą sumą wartości C, K i W według kryteriów opisanych powyżej. 

4. Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 

pkt. 

5. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej przy wykorzystaniu 

aukcji elektronicznej. 

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

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

wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o 

najwyższej wadze. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

9. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej przy wykorzystaniu 

aukcji elektronicznej. 
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Rozdział XVII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca określa cenę oferty poprzez wskazanie w formularzu ofertowym 

ryczałtowej ceny brutto w tym ceny brutto za 1 Mg.  

2. Wszystkie ceny podane w formularzu ofertowym powinny być liczone z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oraz 

wzorem umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ. 

4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia wynikające wprost z dokumentacji, jak również w niej nie ujęte, a bez 

których nie można wykonać zamówienia.  

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między 

zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 

6. Jeżeli w postępowaniu  złożona  będzie  oferta,  której  wybór  prowadziłby  do 

powstania u  zamawiającego   obowiązku   podatkowego    zgodnie   z   

przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty 

doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku wykonawca, 

składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego 

oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,  

wskazując  nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

 

Rozdział XVIII. Informacje o formalnościach dotyczących zawarcia umowy  

1. Po upływie terminu na wniesienie odwołania zamawiający poinformuje 

wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu i 

terminie podpisania umowy, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie 

nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób. 

2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać 

ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o 

ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się  o  udzielenie  zamówienia,  których  oferta 

została wybrana, będą obowiązani przedstawić zamawiającemu umowę 

regulującą  współpracę tych wykonawców, przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia  publicznego. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej deliktowej i kontraktowej prowadzonej działalności objętej niniejszą umową. 

5. Wzór umowy, stanowią załączniki nr 9 do SWZ. 

6. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta  została  wybrana  jako 

najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy,  zamawiający  będzie  mógł 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia 

ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa 

w art.  255 ustawy Pzp. 

 

Rozdział XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Zamawiający wymaga 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, w określonym terminie, jeszcze przed podpisaniem umowy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny ofertowej 

brutto przedstawionej przez wykonawcę albo maksymalnej wartości nominalnej 

zobowiązania zamawiającego. 

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

następujących formach: 

a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego z adnotacją 

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy – „Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych 2023r.” 

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest 

zobowiązaniem pieniężnym; 

c) w gwarancjach bankowych; 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) 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. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach 

określonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, 

zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu w/w dokumentu. 

6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno 

wynikać, że bank ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci na rzecz zamawiającego, w 

terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia na 

pierwsze wezwanie zamawiającego, bez odwołania i bez warunku, niezależnie od 

kwestionowania, czy zastrzeżeń wykonawcy i bez dochodzenia, czy wezwanie 

zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

7. Ponadto dokument musi gwarantować możliwość zgłaszania roszczeń do wystawcy 

dokumentu i obejmować dodatkowo 30 dni od daty końcowego odbioru robót. 
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8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia  i uznania przez zamawiającego, za należycie wykonane.  

 

Rozdział XX. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy. 

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 

3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 

ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o 

udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 

15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

4. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane 

postanowienie umowy; 

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

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był 

do tego obowiązany. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący 

przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w 

formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 

aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa 

się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

6. Terminy wnoszenia odwołań: 

1) Odwołanie wnosi się w terminie: 

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 

przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 

przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o 

udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów 

zamówienia wnosi się w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
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Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów 

zamówienia na stronie internetowej,  

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt1 i 2 wnosi się w 

terminie10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia, 

4) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 

lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia 

oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, 

odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku 

udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo 

zamówienia z wolnej ręki -ogłoszenia o wyniku postępowania albo 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie 

udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo 

zamówienia z wolnej ręki; 

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie 

opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia. 

7. Odwołanie zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer 

telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko 

przedstawiciela (przedstawicieli); 

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty 

elektronicznej zamawiającego; 

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on 

obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego 

obowiązku; 

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku -numer w 

innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego 

osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub 

ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania; 

5) określenie przedmiotu zamówienia; 

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej; 

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 

konkursu na podstawie ustawy; 

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 



  
S t r o n a  | 34 

 

 

 

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie 

odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; 

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 

12) wykaz załączników. 

8. Do odwołania dołącza się: 

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu; 

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie -

sądu zamówień publicznych. 

 

 

Rozdział XXI. Załączniki 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Formularz ofertowy 

3. Oświadczenie  wykonawcy JEDZ 

4. Wykaz usług 

5. Wykaz narzędzi 

6. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 

7. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej 

8. Oświadczenie art. 108 oraz art. 109 

9. Projektowane postanowienia umowy 

10. Klauzula informacyjna RODO 

11. Regulamin platformy zakupowej 

12. Instrukcja platformy zakupowej 
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