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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

1. Nazwa: Gmina Kamionka Wielka 

2. Adres: 33-334 Kamionka Wielka 5 

3. NIP: 7343514860; REGON: 491892280 

4. Kontakt: Tel. 18 445 60 17; Fax 18 445 60 17 wew. 44 

5. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 

dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 

Platforma Zakupowa Urzędu Gminy Kamionka Wielka  

6. Strona internetowa Zamawiającego: BIP Urzędu Gminy Kamionka Wielka 

7. Adres e-mail: gmina@kamionkawielka.pl  

II. Podstawowe pojęcia 

1. ustawa Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2022 r. poz. 1710 ze zm.); 

2. SWZ – niniejsza specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowiącymi jej 

integralną część; 

3. Zamawiający – Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5; 

4. Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która oferuje na rynku świadczenie usług lub ubiega się 

o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 

zamówienia publicznego; 

5. RODO – rozporządzenie 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 r., str. 1). 

III. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie przetargowe przeprowadzone będzie w trybie przetargu 

nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy Pzp. Wartość postępowania 

przetargowego przekracza równowartość kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 

Pzp.  

https://platformazakupowa.pl/pn/kamionkawielka
https://platformazakupowa.pl/pn/kamionkawielka
https://bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka
mailto:gmina@kamionkawielka.pl
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2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało:  

a) opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Suplement do Dziennika 

Urzędowego Unii Europejskiej nr 2022/S 179-506103 z dnia 16.09.2022 r.  

b) udostępnione na stronach internetowych Zamawiającego: 

BIP Urzędu Gminy Kamionka Wielka 

Platforma Zakupowa Urzędu Gminy Kamionka Wielka - w dniu 16.09.2022 r. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. W trakcie postępowania oraz realizacji 

umowy, na każdym jej etapie oraz w każdej formie strony komunikują się w języku 

polskim. 

4. Wszelka komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, 

wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem 

wyjątków określonych w ustawie Pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (zwanej dalej „Platformą”) 

dostępnej pod adresem Platforma Zakupowa Urzędu Gminy Kamionka Wielka  

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

6. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić zawartość umieszczonych 

na stronie internetowej, w ramach niniejszego postępowania dokumentów, w celu 

zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień, albo innymi 

wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów 

zamówienia odpowiada Wykonawca. 

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

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

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

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

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

11. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, 

o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Nazwa nadana przez Zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych segregowanych i zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Kamionka Wielka. 

https://bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka
https://bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka
https://platformazakupowa.pl/pn/kamionkawielka
https://platformazakupowa.pl/pn/kamionkawielka
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2. Rodzaj zamówienia: usługa. 

3. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

wskazanych w opisie zamówienia od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy gminy Kamionka Wielka, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), 

zwanej dalej „ustawą o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. Szczegółowy zakres 

przedmiotu zamówienia określony został w: 

a) Załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, 

b) Załaczniku nr 2 – wzór umowy, 

- które stanowią integralną część SWZ. 

4. Przewidywana maksymalna ilość odpadów komunalnych, jaką Wykonawca zobowiązany 

jest odebrać z terenu Gminy Kamionka Wielka w okresie realizacji umowy wynosi około 

1651,15 Mg. Wskazane dane są informacjami pomocniczymi do ustalenia wartości 

zamówienia, ale nie są dla Wykonawcy wiążące i nie mogą być podstawą roszczeń 

finansowych z tego tytułu.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej przez cały okres realizacji umowy 

polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z realizacją przedmiotu umowy na kwotę nie niższą niż 500.000,00 

zł (słownie złotych: pięćset tysięcy). Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu, 

najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Powody 

niedokonania podziału zamówienia na części: Ustawodawca w ustawie o czystości 

i porządku w gminach dopuszcza możliwość zorganizowanie postępowania 

przetargowego łącznie na odbiór i zagospodarowanie odpadów. W ocenie 

Zamawiającego czynności te są wzajemne od siebie zależne i realizowane łącznie mogą 

decydować o efekcie ekonomicznym chociażby w postaci wymaganych prawem 

poziomów recyklingów. Zamawiający odstąpił od dzielenie zamówienia na części również 

ze względów ekonomicznych i logistycznych pamiętając, że koszty ponoszone przez 
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gminę przekładają się na opłaty ponoszono przez właścicieli nieruchomości. Dobrze 

logistycznie zaplanowana realizacja zadania w zakresie odbierania odpadów przekłada się 

również na efekt ekologiczny w postaci mniejszej emisji zanieczyszczeń do środowiska 

naturalnego. Ponadto, zgodnie z art. 6d ust. 3 ww. ustawy w przypadku gdy gmina 

podzielona jest na obszary (sektory), postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przeprowadza się odrębnie 

dla każdego z wyznaczonych sektorów. Podział gminy na sektory następuje uchwałą rady 

gminy zgodnie z art. 6d ust. 2 ww. ustawy. Rada Gminy Kamionka Wielka nie podjęła 

takiej uchwały. 

7. Wspólny słownik zamówień CPV: 

90500000-2 – usługi związane z odpadami 

90511000-2 – usługi wywozu odpadów 

90512000-9 – usługi transportu odpadów 

90513100-7 – usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

90533000-2 – usługi gospodarki odpadami 

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

elektronicznych.  

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawców wizji lokalnej lub 

sprawdzenia przez wykonawców dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, 

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

10. Zamawiający na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp przewiduje możliwość 

udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego 

na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia. Udzielenie 

zamówienia, o którym mowa w niniejszym punkcie nastąpi w okresie 3 lat od udzielenia 

zamówienia podstawowego. Wartość udzielanego zamówienia nie przekroczy 50% 

wartości zamówienia podstawowego i wykonywane będzie po cenach jednostkowych 

netto określonych w umowie podstawowej. 

11. Inne wymagania: 

1) Zgodnie z dyspozycją art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że Wykonawca 

lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, 

które wykonywać będą bezpośrednio wszelkie czynności związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych, gdyż wykonywanie tych 
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czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze 

zm.). 

2) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego 

wykazu pracowników, o których mowa powyżej. 

3) Szczegółowe wymagania dotyczące weryfikacji oraz uprawnień Zamawiającego 

w zakresie kontroli spełnienia powyższego wymogu zostały określone w § 11 wzoru 

umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 

12. Miejsce realizacji dostaw: Polska, woj. Małopolskie, Gmina Kamionka Wielka. 

V. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawcę nazw 

ewentualnych firm podwykonawców, jeżeli w momencie składania oferty już są znani, 

zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.  

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, 

podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych 

w usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

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

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Zapisy pkt 3 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.  

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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VI. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2023 r. do dnia 

31 grudnia 2023 r. 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia  

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

wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału 

w postępowaniu. 

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

wykluczeniu, o którym mowa w Rozdziale VIII SWZ.  

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

dotyczące: 

3.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada: 

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty 

w opakowaniach i gospodarujących odpadami, i który to rejestr stanowi element 

Bazy Danych o Odpadach (BDO), w zakresie transportu odpadów, 

c) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty 

w opakowaniach i gospodarujących odpadami, i który to rejestr stanowi element 

Bazy Danych o Odpadach, w zakresie dotyczącym zbierania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622).  

3.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 



GKiOŚ.271.11.2022 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych  
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kamionka Wielka 

10/41 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

3.4.1. dysponuje niezbędnym doświadczeniem tj. wykonał/wykonuje w sposób 

należyty, w okresie ostatnich 3 lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie), co najmniej 1 (słownie: jedną) usługę odbioru 

odpadów komunalnych o charakterze i złożoności porównywalnej 

z zakresem niniejszego zamówienia; 

3.4.2. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym 

realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj.: 

a) będzie dysponował bazą magazynowo - transportową spełniającą 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 

stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 

122),  

b) będzie dysponował sprzętem specjalistycznym do odbioru i transportu 

odpadów komunalnych, będącym w odpowiednim stanie technicznym tj.: 

- co najmniej 2 (słownie: dwoma) pojazdami przystosowanymi do 

odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o ładowności 

uwzględniającej nośność dróg gminnych i mostów, 

- co najmniej 2 (słownie: dwoma) pojazdami przystosowanymi do 

odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych 

o ładowności uwzględniającej nośność dróg gminnych i mostów, 

- co najmniej 1 (słownie: jednym) pojazdem do odbioru odpadów bez 

funkcji kompaktującej. 

UWAGA:  

Środki transportu odpadów (pojazdy) i sposób transportowania odpadów 

komunalnych muszą spełniać wymagania wynikające z: 

− rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016r., poz. 

1742),  
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− rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013r., poz. 122). 

Wyżej wymienione pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane, 

w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem 

telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości. Ponadto pojazdy muszą być wyposażone w system 

monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, 

umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych 

o położeniu pojazdu i miejscach postojów (GPS).  

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  

a) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

lub zawodowej, będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiadał uprawnienia do 

prowadzenia działalności, o których mowa pkt 3 pkt 3.2. lit. a) – c) i zrealizuje usługi 

do których realizacji te uprawnienia są wymagane, 

b) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, o którym mowa w pkt 3 pkt 3.4.1., Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych 

z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

W przypadku, o którym mowa powyżej w pkt a) i b) Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy – 

wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy). Oświadczenie to 

przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. W przypadku, gdy oświadczenie to zostało sporządzone jako 

dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje 

się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 
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5. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, żaden 

z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w Rozdziale VIII SWZ. 

6. Zamawiający przewiduje, że zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona 

badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, 

którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

VIII. Podstawy wykluczenia z postępowania  

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

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy Pzp, tj.: 

a) 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; 

b) 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; 

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie 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; 

3) 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 ze zm.), zwana dalej „ustawą 

sankcyjną”, tj.: 
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− wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej; 

− wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym 

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba 

wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 

rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej; 

− wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą 

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony 

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 

2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy 

sankcyjnej; 

4) art. 5k ust. 1 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 L 229 z 31.7.2014, s.1 ze zm.), w brzmieniu nadanym 

rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/5761, zakazuje się udzielania lub dalszego 

wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem 

dyrektyw w sprawie zamówień publicznych na rzecz lub z udziałem: 

− obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów 

z siedzibą w Rosji, 

− osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności 

bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa 

w tiret pierwsze, 
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− osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu 

lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w tiret pierwsze lub drugie, 

− w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega 

się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy 

przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 

2. Wykluczenie Wykonawcy w związku z okolicznościami wskazanych w pkt 1 ppkt 1 i 2 

następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

3. Wykluczenie Wykonawcy na podstawie okoliczności wskazanych w pkt 1 ppkt 3 i 4 

następuje na okres trwania w/w okoliczności. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) 

1. Wykonawca składa wraz z ofertą: 

a) aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, 

zwany dalej „JEDZ”, stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ (Załącznik nr 5 do SWZ zawiera również 

instrukcję wypełniania JEDZ).  

a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia.  

b) Wykonawca, który powołuje się na zdolności lub sytuację podmiotów 

udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu także składa JEDZ dotyczące tych 

podmiotów. 



GKiOŚ.271.11.2022 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych  
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kamionka Wielka 

15/41 

Uwaga!  

W Załączniku nr 5 do SWZ (formularz JEDZ) Wykonawca może ograniczyć się 

do wypełnienia Sekcji α w części IV (Kryteria kwalifikacji) i nie musi wypełniać 

żadnej z pozostałych sekcji w części IV, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji 

spełniania określonych przez Zamawiającego warunków udziału 

w postępowaniu, Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie 

postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, 

którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego. 

b) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia wynikających z art. 5k 

rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 

na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/576.  

a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ. 

b) Wykonawca, który powołuje się na zdolności lub sytuację podmiotów 

udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia wskazanych w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt 4 SWZ także składa 

oświadczenie, o którym mowa powyżej dotyczące tych podmiotów - wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ. 

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 

10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków 

dowodowych: 

a) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

b) dokumentu potwierdzającego uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów 

wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami 

(rejestr BDO), i który to rejestr stanowi element Bazy Danych o Odpadach (BDO), 
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o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. 

Dz. U. z 2022 poz. 699 z późn.zm.). 

Zamawiający zastrzega, iż na podstawie ww. dokumentu dokona samodzielnej 

weryfikacji w zakresie transportu odpadów oraz zbierania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. 

c) wykazu dostaw lub 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 dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te 

dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy lub 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 - warunki 

zostały określone w Rozdz. VII pkt 3 ppkt 3.4.1. SWZ; 

d) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją 

o podstawie do dysponowania tymi zasobami - warunki zostały określone w Rozdz. 

VII pkt 3 ppkt 3.4.2. SWZ; 

e) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

f) 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; 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(109)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
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g) 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), 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;  

h) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w:  

− oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw 

wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa 

w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp oraz art. 

7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego,  

− oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady 

(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających 

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu 

nadanym rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/576; 

i) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 

przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 2 lit. e), 

f) oraz h) powyżej (jeżeli dotyczy).  

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

zasoby, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy). 
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4. JEDZ, o którym mowa w pkt 1 dotyczący Wykonawcy, Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiotów udostępniających zasoby, 

sporządza się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej.  

5. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 2 oraz pkt 3 (jeżeli dotyczy) przekazuje 

się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6. Jeżeli dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 2 oraz pkt 3 (jeżeli dotyczy) 

zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 

podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, odpowiednio przez Wykonawcę, Wykonawcę 

wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, 

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

7. W przypadku, gdy dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 2 zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, zwane dalej 

"upoważnionymi podmiotami", jako  

a) dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument, 

b) dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt 7 lit. b), dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podmiot 

udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego 

z nich dotyczą.  

9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, może dokonać również notariusz. 

10. 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.  
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11. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy 

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

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415) oraz przepisy 

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

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).  

12. Uwzględniając dyspozycję art. 127 ustawy Pzp, Zamawiający nie wezwie do złożenia 

podmiotowych środków dowodowych, jeżeli będzie mógł 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 wskaże w JEDZ dane umożliwiające 

dostęp do tych środków. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych 

środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki 

oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

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

polski.  

14. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 lit. e) niniejszej SWZ, Wykonawca składa 

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

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 

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

zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; 

b) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 lit. f) niniejszej SWZ, Wykonawca składa 

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

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że 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 
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w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż  

3 miesiące przed jego złożeniem.  

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

się dokumentów, o których mowa w pkt 14, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 

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

w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 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. Wymagania dotyczące 

terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt 14. 

X. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

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

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

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

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

doświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 3.4.1. SWZ, Wykonawcy mogą 

polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 

wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

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

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

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, powinno potwierdzać, że stosunek 

łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:  
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a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

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

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

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

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 

pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VII ppkt 3.4.1 SWZ, a także zbada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w Rozdziale  

VIII SWZ, z zastrzeżeniem, iż podmiot, na którego zdolnościach polega się w rozumieniu 

dyrektywy 2014/24/UE, podlega wykluczeniu o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt 

4) w przypadku gdy przypada na niego ponad 10 % wartości zamówienia. 

5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie 

z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, 

że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

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

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

polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby. 
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XI. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(spółki cywilne/konsorcja)  

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do niniejszej 

SWZ. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie winno być 

załączone do oferty. 

2. Podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum, małżonkowie itp.) ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 1 lit. a) i b) SWZ, składa każdy 

z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie 

warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy – wg 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ. 

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

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XII. Sposób komunikacji wyjaśnienia treści SWZ  

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

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym 

a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp odbywa się przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej 

rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 

2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 344). 

2. Osobami uprawnionymi do kontaktu (w godzinach pracy Zamawiającego,  

tj. poniedziałek: 8:00 - 17:00, wtorek – piątek: 7:30 – 15:30) z Wykonawcami: 
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a) w kwestiach formalno-prawnych jest Pani Ewelina Górska, 33-334 Kamionka Wielka 5 

(pokój nr 11), tel. 18 445 60 17 wew. 26, 

b) w kwestiach merytorycznych jest Pani Jolanta Rutkowska-Mężyk, 33-334 Kamionka 

Wielka 5 (pokój nr 1), tel. 18 445 60 17 wew. 27,  

c) w kwestiach formalno-prawnych i merytorycznych jest Pan Jarosław Strojny, 33-334 

Kamionka Wielka 5 (pokój nr 12), tel. 18 445 60 17 wew. 37. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: Platforma Zakupowa Urzędu Gminy 

Kamionka Wielka 

4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja 

między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego”.  

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

przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez 

kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się 

komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, 

zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał 

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

przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do konkretnego wykonawcy. 

7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów 

i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, 

gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu 

SPAM. 

8. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 

2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/kamionkawielka
https://platformazakupowa.pl/pn/kamionkawielka
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 

Platformie Zakupowej, tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 

kb/s, 

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

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

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

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10.0, 

4) włączona obsługa JavaScript, 

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

.pdf, 

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

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

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

1) akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie 

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

uznaje go za wiążący, 

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

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 

z Instrukcją korzystania z Platformy Zakupowej, w szczególności za sytuację, gdy 

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

złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie 

uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w 

przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony 

w art. 221 ustawy Pzp. 

11. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące 

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

oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 

internetowej pod adresem: Platformę Zakupową – Instrukcje dla Wykonawców. 

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sam lub jako członek (partner) wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający 

informuje, iż składanie ofert przez Platformę Zakupową jest bezpłatne. 

3. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi 

w dokumentach zamówienia.  

4. Oferta wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim, pod rygorem nieważności, 

z zachowaniem postaci elektronicznej według wzoru stanowiącego Załacznik nr 10 do 

niniejszej SIWZ. 

5. Do oferty należy załączyć: 

a) wypełniony oraz podpisany arkusz cenowy, stanowiący Załącznik nr 1a do Formularza 

ofertowego;  

b) JEDZ - stanowiący Załacznik nr 5 do SWZ; 

c) oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014; 

d) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia 

z art. 5k rozporządzenia 833/2014 (jeżeli dotyczy); 

e) zakres zamówienia, który Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom (jeżeli 

dotyczy); 

f) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy);  

g) zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby do oddania do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy); 

h) oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 1 SWZ (jeżeli 

dotyczy); 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
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i) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania 

Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby, w szczególności: 

− odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu 

potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do 

jego reprezentowania albo wskazanie w formularzu ofertowym danych 

umożliwiających dostęp do tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  

− pełnomocnictwo lub inny dokument, o którym mowa w pkt 7 SWZ (jeżeli 

dotyczy); 

j) uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Tekst jedn. 

Dz. U. z 2022 r., poz. 1233) (jeżeli dotyczy); 

k) oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji, złożony zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Rozdziale XV pkt 5 SWZ (jeżeli dotyczy). 

6. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę – osoby uprawnione do 

składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań 

w imieniu Wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz 

przepisami prawa.  

7. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy – inną osobę niż określoną w informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego 

rejestru, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych 

oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 

a) Pełnomocnictwo składane jest pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

b) W przypadku gdy pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci 

papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej.  
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c) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, może dokonać również notariusz.  

8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Tekst jedn. Dz.U. 2022 r. poz. 

1233), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzeże, że nie mogą 

być one udostępniane oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 

ust. 5 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzega, 

jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone na Platformie w osobnym polu (w 

kroku 1) składania oferty przeznaczonej na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 

9. Pod uwagę będą brane oferty, które po przyjęciu doprowadzą do zawarcia ważnej 

i pozbawionej wad umowy, stanowiące stanowczą propozycję zawarcia tejże umowy, 

zawierające co najmniej konieczne (istotne) elementy jej treści. 

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 

podpisu w formacie XAdES. 

12. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy Zakupowej 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:  

Platforma Zakupowa – Instrukcje dla Wykonawców 

13. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, 

chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów 

sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć 

tłumaczenie na język polski. 

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

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 

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


GKiOŚ.271.11.2022 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych  
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kamionka Wielka 

28/41 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne 

z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio 

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

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez 

podwykonawcę. 

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. 

XIV. Sposób obliczenia ceny oferty 

1. Cena ofertowa ma charakter kosztorysowy. 

2. W formularzu oferty Wykonawca poda cenę oferty wyliczoną w oparciu o Arkusz cenowy  

stanowiący Załącznik nr 1a do Formularza ofertowego, uwzględniając wszelkie koszty 

wynikające z realizacji zamówienia.  

3. Cenę należy podać liczbowo i słownie, w złotych polskich (PLN), w kwocie netto i brutto 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cena brutto musi określać całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia, uwzględniając 

wszelkie koszty wynikające z realizacji zamówienia. 

5. Pominięcie w wycenie jakiegokolwiek elementu określonego w Arkuszu cenowym (brak 

wyceny jakiegokolwiek rodzaju odpadów), skutkować będzie odrzuceniem oferty.  

6. Zamawiający zastrzega, że wskazane w Arkuszu cenowym ilości poszczególnych rodzajów 

odpadów są ilościami szacunkowymi, skalkulowanymi na cały okres trwania umowy 

i służą wyłącznie do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru 

najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa nie 

przysługuje roszczenie o realizację usługi w podanych ilościach szacunkowych. 

Zamawiającemu przysługuje możliwość zmiany ilości poszczególnych rodzajów odpadów 

przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie, z tym, że całkowita wartość 

odebranych i zagospodarowanych odpadów nie przekroczy ceny oferty. 

7. Podane w ofercie i zaakceptowane przez Zamawiającego ceny jednostkowe stanowić 

będą maksymalne ceny (bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, najmu 

sprzętu i stawek robocizny – jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu 

zamówienia) za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg określonych w Arkuszu cenowym 
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rodzajów odpadów i obejmować  będą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

8. Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w Arkuszu 

cenowym przyjmując zawsze, że prawidłowo podano ceny jednostkowe dla 

poszczególnych rodzajów odpadów, korygując odpowiednio wartość kategorii kosztów 

(odpadów) oraz łączną wartość oferty. 

9. W cenie oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływanie innych 

czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie 

oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania 

zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

10. Sposób przedstawienia ceny powinien być zgodny z formularzem oferty stanowiącym 

Załącznik nr 10 do niniejszej SWZ. 

11. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu towarów 

i importu usług, w celu dokonania oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych 

w nich cen podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek ponieść zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

12. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby 

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

13. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć 

obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 931). 

14. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN). 

15. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

XV. Wymagania dotyczące wadium 

1. Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium 

w wysokości 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100). 
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2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do 

dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 

98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 

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

następujących formach: 

a) w pieniądzu – wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 

26 8811 0006 0000 0049 4000 0007 z dopiskiem na przelewie: „Wadium do 

przetargu nr GKiOŚ.271.11.2022”. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu 

elektronicznego zaleca się dołączyć do oferty, 

b) gwarancjach bankowych,  

c) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

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

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

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

4. Wadium w pieniądzu:  

a) należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3 lit. a), 

b) za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego, 

c) Zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto.  

5. Zamawiający zastrzega, że w razie składania gwarancji lub poręczeń jako wadium 

przetargowego:  

a) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą oryginału gwarancji lub 

poręczenia, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osób upoważnionych do ich wystawienia tj. wystawcę dokumentu; 

b) gwarancje oraz poręczenia muszą mieć datę początkową ważności równą co najmniej 

ostatecznemu terminowi składania ofert, a datę końcową ważności upływającą 

najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą;  

c) gwarancje oraz poręczenia muszą obejmować odpowiedzialność za wszystkie 

przypadki powodujące utratę wadium określone w ustawie Pzp;  

d) gwarancje oraz poręczenia powinny być wystawione na Gminę Kamionka Wielka, z ich 

treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 

wadium;  
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e) gwarancje oraz poręczenia muszą określać bezwarunkowe i nieodwołalne prawo 

Zamawiającego do ich realizacji, na pierwsze żądanie Zamawiającego; 

f) gwarancje oraz poręczenia, w których ograniczono prawa Zamawiającego, lub 

w których uzależniono realizację od spełnienia jakichkolwiek warunków przez 

Zamawiającego do wykonania których Zamawiający nie wyraził zgody na piśmie, 

uznane zostaną jako nie spełniające warunków. 

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie 

utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek 

o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie 

odrzucona.  

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp. 

XVI. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 17.01.2023r. 

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

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

związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

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

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

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, następuje wraz 

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

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

XVII. Sposób i termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformy Zakupowej pod 

adresem: Platforma Zakupowa Urzędu Gminy Kamionka Wielka w myśl ustawy Pzp na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 20.10.2022 r. do godz. 10:00. 

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

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

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/kamionkawielka
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4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania 

ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

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

w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie 

się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

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

znajduje się na stronie internetowej pod adresem:   

Platformę Zakupową – Instrukcje dla Wykonawców 

7. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później 

niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 20.10.2022 r. do 

godz. 10:15. 

8. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 

awarii. 

9. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

10. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na Platformie Zakupowej 

w sekcji ,,Komunikaty” . 

11. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

12. 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. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
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XVIII. Opis kryteriów oceny ofert, wagi kryteriów i sposób oceny ofert 

1. Oferty oceniane będą według kryterium:  

a) Cena oferty – 60 %  

b) Częstość opróżniania koszy ulicznych – 15 % 

c) Dostawa w ramach zamówienia worków na odpady segregowane – 25 % 

2. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, kosze uliczne 

opróżniane były nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Wykonawca może jednak opróżniać 

kosze uliczne częściej, jednak nie więcej niż 4 razy w miesiącu. Jednocześnie częstość 

opróżniania koszy ulicznych, wskazana przez wykonawcę w ofercie stanowi kryterium 

oceny ofert. Zamawiający zastrzega jednak, że punkty w tym kryterium przyznane 

zostaną dla tych ofert, w których wykonawca wskaże częstość opróżniania koszy 

ulicznych większą niż 1 raz w miesiącu. 

3. W celu uzyskania punktów w kryterium dostawy worków do segregacji odpadów 

komunalnych, wykonawca może wskazać 1 z 3 wariantów, dotyczących liczby 

dostarczanych worków. W zależności od wariantu, punkty dla kryterium zostaną 

pomnożone przez wskaźnik: 

1) Wariant I (wskaźnik 1,0): 

a) 65.000 szt. worków poj. 120 l w kolorze żółtym z nadrukiem „Metale i tworzywa 

sztuczne” – 2.600 zestawów (rolek) po 25 szt., 

b) 39.000 szt. worków poj. 120 l lub 80 l w kolorze zielonym z nadrukiem „Szkło”– 

2.600 zestawów (rolek) po 15 szt., 

c) 26.000 szt. worków poj. 120 l w kolorze niebieskim z napisem „Papier”– 2.600 

zestawów (rolek) po 10 szt., 

2) Wariant II (wskaźnik 0,75): 

a) 32.500 szt. worków poj. 120 l w kolorze żółtym z nadrukiem „Metale i tworzywa 

sztuczne” – 1.300 zestawów (rolek) po 25 szt.; 

b) 19.500 szt. worków poj. 120 l lub 80 l w kolorze zielonym z nadrukiem „Szkło”– 

1.300 zestawów (rolek)  po 15 szt.; 

c) 13.000 worków poj. 120 l w kolorze niebieskim z napisem „Papier”– 1.300 

zestawów (rolek) po 10 szt. 

3) Wariant III (wskaźnik 0,5): 
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a) 16.250 szt. worków poj. 120 l w kolorze żółtym z nadrukiem „Metale i tworzywa 

sztuczne” – 650 zestawów (rolek) po 25 szt.; 

b) 9.750 szt. worków poj. 120 l lub 80 l w kolorze zielonym z nadrukiem „Szkło”– 650 

zestawów (rolek)  po 15 szt.; 

c) 6.500 worków poj. 120 l w kolorze niebieskim z napisem „Papier”– 650 zestawów 

(rolek) po 10 szt. 

Wskazane ilości należy dostarczyć zamawiającemu w terminie do dnia 31.01.2023 r. 

4. W celu oceny ofert, Zamawiający przyzna punkty według następujących formuł: 

1) dla kryterium ceny: 

WC = Cmin / Cbad. × 60 

gdzie: 

WC  - liczba punktów za kryterium cena 

Cmin  - cena najniższej oferty 

Cbad.  - cena badanej oferty 

2) dla kryterium częstość opróżniania koszy ulicznych: 

WK = (Kbad. - 1)/3  × 15 

gdzie: 

WK  - liczba punktów za kryterium częstość opróżniania koszy ulicznych 

Kbad.  - częstość opróżniania koszy ulicznych w badanej ofercie 

3) dla kryterium dostawa worków: 

WW = Wbad. × 25 

gdzie: 

WW  - liczba punktów za kryterium dostawa worków 

Wbad.  - wskaźnik dla badanej oferty 

5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która otrzyma największą sumaryczną 

ilość punktów według wzory: 

W = WC + WK + WW 

gdzie: 

W - sumaryczną ilość punktów badanej oferty 

WC  - liczba punktów za kryterium cena 

WK  - liczba punktów za kryterium częstość opróżniania koszy ulicznych 

WW  - liczba punktów za kryterium dostawa worków 
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6. Wynik: 

a) Wybrana zostanie nieodrzucona oferta z najwyższą liczbą punktów wg kryteriów 

określonych w pkt. 1. 

b) Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę 

w kryterium o najwyższej wadze.  

c) Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, 

zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. 

d) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 6 

lit. c), Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających 

nową cenę. 

XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zgodnie z art. 253 ustawy Pzp poinformuje niezwłocznie wszystkich 

wykonawców, którzy brali udział w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z wybranym 

Wykonawcą. 

3. Zawarcie umowy może nastąpić w terminach przewidzianych w art. 264 ust. 1 ustawy 

Pzp, jednakże nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 264 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp. 

4. W przypadku Wykonawcy, który złożył ofertę wspólną przedstawi umowę o wspólne 

wykonanie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna). Umowa regulująca współpracę 

podmiotów, jeżeli występują wspólnie - umowa o wspólnej realizacji zamówienia, 

określać ma między innymi sposób reprezentowania grupy podmiotów oraz zakres 

i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za wykonanie zamówienia, z tym 

jednak zastrzeżeniem, że odpowiedzialność podmiotów jest wobec Zamawiającego 

solidarna, co musi być zapisane w tej umowie. 
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5. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

6. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy: 

a) kserokopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z realizacją przedmiotu umowy, o której mowa 

w § 12 ust. 4 wzoru umowy; 

b) w zakresie bazy magazynowo - transportowej - przedstawi dokument potwierdzający 

formę dysponowania bazą magazynowo - transportową wraz z numerem działki 

ewidencyjnej oraz księgi wieczystej. 

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–

kredytowej, z tym że zobowiązane kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) 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 Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa 

w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu należy wnieść na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego, z podaniem w tytule wpłaty „Zabezpieczenie 

umowy – znak sprawy GKiOŚ.271.11.2022”. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, może ono być zaliczone na poczet 

zabezpieczenia. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. 
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XXI. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany  

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

publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 

do SWZ. 

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

zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany zawartej w stosunku do treści wybranej 

oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze 

umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.  

4. Zmiana zawartej umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, 

zachowania formy pisemnej. 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp 

oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; 

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

której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy. 

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

Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

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

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia 

publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 
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6. Odwołanie wnosi się w terminie:  

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej,  

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1). 

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

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

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

ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu.  

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

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

przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

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

zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".  

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

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo 

pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

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

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XXIII. Ochrona danych osobowych 

1. Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym prowadzących jednoosobową 

działalność gospodarczą, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku z prowadzonych 

postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.  

Zamawiający informuje, że w przypadku:  

a) osób fizycznych,  
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b) osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,  

c) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną,  

d) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną,  

e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego,  

- przetwarza dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego 

postępowania. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu 

w toku niniejszego postępowania jest Gmina Kamionka Wielka reprezentowana przez 

Wójt Gminy; 

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: 

iodo@kamionka.iap.pl; 

3) przekazane przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

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

Pzp;   

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym 

w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 

z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

3. Osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego 

postępowania posiadają: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; 

mailto:iodo@kamionka.iap.pl
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2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, z tym, że 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników; 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego); 

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

osoba ta uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

4. Osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego 

postępowania nie przysługuje: 

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

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

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 

1 lit. c RODO.  

5. Ponadto, Zamawiający informuje, iż odbiorcą Państwa danych osobowych będzie również 

Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, wpisaną 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000335959, posiadającą NIP 7792363577, jako 

właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Kamionka Wielka prowadzi 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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XXIV. Załączniki 

1. Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia; 

2. Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy; 

3. Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór zakresu zamówienia, który Wykonawca zamierza 

zlecić podwykonawcom; 

4. Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia; 

5. Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór JEDZ wraz z instrukcją wypełnienia; 

6. Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące 

przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014; 

7. Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby 

dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 

833/2014; 

8. Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania 

Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia; 

9.  Załącznik nr 9 do SWZ - Wzór oświadczenie wykonawców występujących wspólnie 

o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego; 

10. Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór oferty. 

 


