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I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres strony 

internetowej prowadzonego postępowania. 

Gmina Głuszyca, 

adres: ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca 

Telefon: 74 84 59 479; Fax: 74 84 56 339  

Strona internetowa: http://www.bip.gluszyca.pl/,  

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gluszyca.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/gluszyca 

(platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym, 

a Wykonawcami oraz składania ofert). 

 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

https://platformazakupowa.pl/pn/gluszyca 

III. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacja, czy zamawiający przewiduje wybór 

najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Pzp”, oraz aktów 

wykonawczych do niej, o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub większej.  

2. Zamawiający, zgodnie z art. 139 Pzp, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. 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. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem 

odpadów komunalnych z: 

1. nieruchomości zamieszkałych, częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych  

2. domków letniskowych,  

3. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

4. cmentarza komunalnego na terenie Gminy Głuszyca 

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SWZ, w tym: w formie 

elektronicznej:  

1) Zał. nr 1 do SWZ. - Opis przedmiotu zamówienia(OPZ), plik w formacie PDF,  

2) Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy (IPU) - plik w formacie PDF. 

 

2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)  

90513100-7 – Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

90514000-3 – Usługi recyklingu odpadów 

90533000-2 – Usługi gospodarki odpadami 

 

V. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych. 

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na 

potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez 

zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria  

http://www.bip.gluszyca.pl/
mailto:sekretariat@gluszyca.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/gluszyca
https://platformazakupowa.pl/pn/gluszyca
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VI. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert 

wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli 

zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie. 

Zamawiający nie żąda, nie wymaga i nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.  

VII. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 

niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 Pzp, 

jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej 

lub sprawdzeniu tych dokumentów. 

Zamawiający nie przewiduje przed złożeniem oferty konieczności odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia 

dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia dostępnych na miejscu u 

Zamawiającego.  

VIII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli 

zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 Pzp. 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę, ani przez  

poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  kluczowych zadań. 

IX. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których 

mowa w art. 95 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania. 

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Pzp Zamawiający określa rodzaj czynności niezbędnych do 

realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) czynności związane z odbiorem i załadunkiem odpadów komunalnych 

 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane 

w pkt 1. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań zamawiający uprawniony jest w szczególności 

do żądania:   

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę,  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

4) innych dokumentów  

− zawierających informacje, 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; 

3. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

przedłoży Zamawiającemu wskazane w pkt 2 dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności wymienione w pkt 1. Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań 

Zamawiający określa w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do SWZ. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 2 Pzp, oraz uprawnienia 

zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem 
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tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone we wzorze umowy 

stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. 

 

X. Termin wykonania zamówienia. 

   12 miesięcy od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od 1.01.2023 r.) 

XI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy. 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla poszczególnych  części 

zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowią Załącznik nr 3 do SWZ. 

XII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

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

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

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

108 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp), 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp), 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 

ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 

523, 1292, 1559 i 2054), (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c Pzp), 

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 (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. d Pzp), 

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

na celu popełnienie tego przestępstwa (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. e Pzp), 

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 

2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. f 

Pzp), 

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 (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g Pzp), 

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 (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp) 

− 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 (art. 108 

ust. 1 pkt 2 Pzp); 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmzxgy2doltqmfyc4njvgm4tkmzygi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmzxgy2doltqmfyc4njvgm4tknbygu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmrrgu4tkltqmfyc4njug44taobzha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmrrgu4tkltqmfyc4njug44tanbwhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmobtheztsltqmfyc4nrrga2tqnjxge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmjsga3tcltqmfyc4njyge3dknrthe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmjsga3tcltqmfyc4njyge3dknrthe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmjsga3tcltqmfyc4njyge3dinzwha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmjsga3tcltqmfyc4njyge3dinzwha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnjqgy2dgltqmfyc4njzgy4dsmzyge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnjzha3tqltqmfyc4nrqga3tqmzzgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmobtheztsltqmfyc4nrrga2tqnjxge
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3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną                           

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

chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 

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

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

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

(art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp); 

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp); 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł 

z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 

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

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub 

wnioski niezależnie od siebie (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp); 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, 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 (art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp). 

XIII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza także wykonawcę: 

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 (art. 109 ust. 1 pkt 1 

Pzp);  

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy: 

a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku,                 

o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, 

lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego, (art. 109 ust. 1 pkt 

2 lit. a Pzp) 

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny, (art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. b Pzp) 

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną; (art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp) 

3) 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 (art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp); 
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4) 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 (art. 109 ust. 1 pkt 8 

Pzp); 

5) 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 (art. 109 ust. 1 pkt 10 Pzp). 

XIV. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z 

późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

1. Na podstawie 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, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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 

2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1. 

3. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie okoliczności 

określonych ust. 1, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia 

oferty dodatkowej, nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji odpowiednio do trybu stosowanego 

do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

4. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego wykluczenia 

ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub 

biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze 

pieniężnej nakładanej Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 

000 000 zł 
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XV. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów jeżeli wykaże, że: 

W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów                

(art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: 

1) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych 
niebezpiecznych, o którym mowa w art. 41 ust. 1 lub w art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach 

2) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów objętych 
przedmiotem zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

 

2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej jeżeli wykaże, że: 

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia min. 500.000 

PLN. 

3. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli 

wykaże, że: 

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub 

zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne 

warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez wykazanie 

przez Wykonawcę, że: 

1. nie wcześniej niż w okresie  ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, 

posiada doświadczenie polegające na wykonaniu usług lub w przypadku świadczeń 

okresowych i ciągłych wykonywaniu co najmniej jednej usługi na odbiór odpadów 

komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, trwającej co najmniej 8 

miesięcy, oraz załączy dowody, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

2. dysponuje lub będzie dysponował narzędziami, wyposażeniem zakładu lub 

urządzeniami technicznymi w celu wykonania zamówienia. tj.: 

1) dysponowanie narzędziami, wyposażeniem lub urządzeniami technicznymi: 
a) samochodem specjalistycznym bezpylnym (śmieciarka) dostosowanym do odbioru 

odpadów zmieszanych zbieranych w pojemnikach 60 l – 1100 l, zabezpieczonym 

przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do 

ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich 

opróżniania – minimum 2 szt.,  

b) samochodem ciężarowym z dźwigiem HDS o minimalnym wysięgu 5 m i udźwigu 900 

kg do odbioru odpadów segregowanych zbieranych w pojemnikach o pojemności do 

2500 l typu np. „dzwon”, zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem 

odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które 

zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania – minimum 2 szt.  

c) samochodem ciężarowym o ładowności minimalnej 3,5 Mg do odbioru odpadów 

wielkogabarytowych lub odpadów zmieszanych i segregowanych zbieranych w 

workach plastikowych, zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem 
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odpadów oraz wyposażonym    w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które 

zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania – minimum 1 szt.,  

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania minimum dwóch pojazdów spełniających 

europejską normę emisji spalin min. EURO 5. 

d) sprawnymi technicznie pojemnikami do gromadzenia odpadów zmieszanych o 

pojemności 60 l – 1100 l w ilości dostosowanej do liczby nieruchomości i liczby osób 

korzystających  

z tych pojemników,  

e) sprawnymi technicznie pojemnikami do gromadzenia odpadów segregowanych  

o pojemności do 2500 l, w określonej przez Zamawiającego kolorystyce:  

- pojemniki w kolorze niebieskim na odpady zawierające frakcje: papier i makulatura – 

minimum 70 szt.,  

- pojemniki w kolorze żółtym na odpady zawierające frakcje: metali, tworzyw 

sztucznych, opakowania wielomateriałowe – minimum 87 szt.,  

- pojemniki w kolorze zielonym na odpady zawierające frakcje: opakowania ze szkła 

białego i kolorowego – minimum 52 szt.,  

f) bazą magazynowo – transportowo - biurową w odległości maksymalnej 60 km od 

granicy Gminy Głuszyca, licząc po drogach publicznych, w celu zgromadzenia 

niezbędnego sprzętu i materiałów, na której znajdują się: pomieszczenie/a 

administracyjno-socjalne dla pracowników, zaplecze biurowe dla pracownika/ów 

odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji związanej z przedmiotem 

zamówienia, wyposażone w szczególności w sieć telekomunikacyjną i Internet, miejsca 

przeznaczone do parkowania minimum 3 pojazdów do odbioru odpadów komunalnych, 

zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, miejsca do magazynowania selektywnie zbieranych odpadów z grupy 

odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz 

zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, legalizowana samochodowa waga najazdowa – w 

przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, punkt bieżącej 

konserwacji i naprawy pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów i 

pojemników na odpady, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami – o ile czynności te nie są wykonywane przez 

uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej.  
  

3. dysponuje lub będzie dysponować, co najmniej: 

1)  1 osobą nadzoru posiadającą co najmniej wykształcenie średnie oraz minimum trzyletnie 

doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z organizacją i logistyką odbioru 

odpadów komunalnych z nieruchomości oraz nadzorowaniem jakości wykonywanych 

prac. 

2)   5 osobami, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia( tj. operatorzy 

sprzętu, kierownicy, ładowacze).   

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

XVI. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia                             

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia 
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następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału      

w postępowaniu: 

 

1. w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  

1) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych 
niebezpiecznych, o którym mowa w art. 41 ust. 1 lub w art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach 

2) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów objętych 
przedmiotem zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
 

2. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł; 

3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

zamawiający żąda: 

1. Następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 

1) 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 usługi zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie, przy czym 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. Wzór 

wykazu usług wykonanych stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 

2) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy w  celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie 

do dysponowania tymi zasobami Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub 

urządzeń technicznych stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 

3) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, 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 zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ 

2. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w ust. 1, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa 

termin składania ofert. 

3. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie 

z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy usług, w których wykonaniu 

wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 
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4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 

na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

5. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, 

które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia, o którym mowa                 

w art. 117 ust. 4 Pzp stanowi Załącznik nr 11 do SWZ. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

warunki, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ zostaną spełnione wyłącznie: 

1) co najmniej jeden lub każdy z Wykonawców w pełni spełnia warunek udziału 

w postępowaniu polegający na wykazaniu się posiadanym doświadczeniem w opisanym 

zakresie, 

2) co najmniej jeden z Wykonawców lub kilku z nich łącznie spełnia warunki działu 

w postępowaniu, w zakresie wykazania się dysponowaniem potencjałem technicznym 

w zakresie narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, gwarantującym 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

3) Wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być 

złożone wraz z ofertą.  

XVII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczeniu. 

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia 

następujących podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu                       

o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda aktualnego na dzień składania ofert 

JEDZ, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ (Załącznik zawiera również instrukcję 

wypełniania JEDZ) oraz następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  

art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 2 lit a ustawy Pzp sporządzonej nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed jej złożeniem 

 

2) 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, albo oświadczenia o przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 

oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; wzory 

oświadczeń o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej albo 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowią odpowiednio Załączniki nr 5                

i 6 do SWZ; 



 Zamawiający - Gmina Głuszyca 
Postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca 

w roku 2023” 
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): NIBITZKiZP.271.3.27.2022 

 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Strona 11 z 49 
 

 

3) 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 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 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;  

4) 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 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 ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie                 

w sprawie spłat tych należności; 

5) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych 

przez zamawiającego, o których mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp, 

d) art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności 

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

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

e) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy Pzp, 

f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c ustawy Pzp, 

g) art. 109 ust. 1 pkt 7, 8, 10 Pzp. 

 

Wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 Pzp stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. 

 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe 

środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców 

występujących wspólnie.  

3. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach                

art. 118 PZP, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku 

podstaw wykluczenia w odniesieniu do każdego z tych podmiotów. 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - składa informację                  

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

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

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

w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;  
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2) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zaświadczenia albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust. 1 pkt 4 - 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 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4: 

a) pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.  

b) pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem 

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

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

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

3 ustawy Pzp, 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. Przepis ust. 5 stosuje się. 

7. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy mających 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis w ustępie 6 

stosuje się odpowiednio. 

8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

wykonawcy 

9. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których 

mowa w  ust. 1 pkt 1-5 dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec 

tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

10. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2, 5 i 6  lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 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; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu,                                   

w szczególności: 
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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. 

11. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 10, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 10, nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

XVIII. Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby. 

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

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

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty 

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

3. Zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, 

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. 

Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, 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.  

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.  
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7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

XIX. Odstąpienie wykonawcy od obowiązku składania podmiotowych środków dowodowych. 

1. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  

1) 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 

jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP. 

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

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca wskazuje podmiotowe środki dowodowe, które 

zamawiający posiada, w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ. 

XX. Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego 

umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 

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

reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego 

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

właściwego rejestru. 

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, jeżeli 

zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 

wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  

3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 

wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 1, zamawiający może żądać od wykonawcy 

pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 

wykonawcy.  

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.  

6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych 

lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, pod określonymi adresami internetowymi 
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ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 

XXI. Zasady składania podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń oraz forma i postać składanych podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń.  

1. Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub konkursie, wniosków, o których mowa w art. 371 ust. 3 Pzp, ofert, prac 

konkursowych, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków 

dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub 

dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, lub w 

konkursie, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 3 pkt 

35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w 

sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na 

rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, 

str. 73), zawierających wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, 

o których mowa w art. 371 ust. 3 Pzp, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa w 

art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, oraz inne 

informacje, oświadczenia lub dokumenty, przekazywane w postępowaniu lub w konkursie oraz 

wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do 

odbioru dokumentów elektronicznych, określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 

30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 

poz. 2452). 

2. Rodzaje podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy, okres ich ważności oraz formy, w jakich mogą być one 

składane określa rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 

2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415). 

3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

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

wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym  w zakresie i w sposób określony w przepisach 

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

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) - dalej jako „rozporządzenie”.. 

4. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane 

dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, pełnomocnictwo, sporządza się 

w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 

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

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

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

przekazywanych danych.   

5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, 

przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 
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określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany 

bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o 

których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia. 

6. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 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.  

7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku 

obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, 

jeżeli zamawiający wyraził zgodę na złożenie oferty podlegającej negocjacjom, oferty, oświadczeń 

lub innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu 

międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. 

8. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach 

określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby 

na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do 

reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, 

przekazuje się ten dokument.   

9. Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione 

przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej. 

10. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje w 

przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  

2) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp - odpowiednio 

wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

11. Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać 

również notariusz.  

12. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty, 

oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.   
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13. Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym 

oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 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.  

14. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w § 6 ust. 2-4 i § 7 ust. 2 rozporządzeniu, 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. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2, dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w 

zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;  

2) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia;  

3) pełnomocnictwa - mocodawca. 

16. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz.  

17. Zgodnie z § 8 rozporządzenia 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.   

18. Zgodnie z § 9 ust. 5 rozporządzenia w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe lub inne 

dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione 

przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony wydruk 

wizualizacji treści tego dokumentu.   

19. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia, zawiera w szczególności 

identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis odpowiednio wykonawcy, 

wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego 

zasoby lub podwykonawcy, potwierdzający zgodność wydruku z treścią dokumentu 

elektronicznego.   

20. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

21. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu musza spełniać łącznie 

następujące wymagania:  

1) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie                            

i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na 

informatycznym nośniku danych;  

2) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;  
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3) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 

wydruku;  

4) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji. 

XXII. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 

komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych                         

i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. 

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

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

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

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

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  

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

datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij 

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

do zamawiającego. 

3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

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

specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na 

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

adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

4. 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. 

5. 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. 2452), określa niezbędne 

wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

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

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

Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac 

Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

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

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

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 

Głównego Urzędu Miar. 

6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

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

za wiążący, 

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

https://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view


 Zamawiający - Gmina Głuszyca 
Postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca 

w roku 2023” 
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): NIBITZKiZP.271.3.27.2022 

 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Strona 19 z 49 
 

 

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

Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający 

zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce 

„Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za 

ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie 

został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

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

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

innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl 

znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

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

 

Zalecenia: 

Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z 

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

jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 

 

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

wskazaniem na .pdf 

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

formatów: 

a) .zip  

b) .7Z 

3. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne                                     

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

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji                         

w postaci elektronicznej  oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 

który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp 

służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 

format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

6. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 

powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

7. 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.  

8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

9. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem 

formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. 

10. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

11. 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. 

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

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://eli.gov.pl/api/acts/DU/2017/2247/text/I/D20172247.pdf
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13. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 

skompresowanych plików.  

14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

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

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne 

będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

 

XXIII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami. 

1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

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

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest: 

a) Marta Wróblewska 

3. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne,                                     

w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile 

jej treść jest udokumentowana. 

4. Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały przez Zamawiającego umieszczone             

w rozdziale XXII pkt 2 SWZ. 

XXIV. Termin związania ofertą. 

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

związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert - do dnia 14.02.2023 r. 

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

ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu            

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

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

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą,                    

o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 

jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający 

wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym 

przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody 

zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.  

XXV. Opis sposobu przygotowywania oferty. 

1. Ofertę sporządza się w języku polskim w postaci elektronicznej, opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym 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 Pzp, w szczególności w formatach 

txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.                             

Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik 

nr 9 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 
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Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje 

wymagane we wzorze.  

2. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualny na dzień składania ofert JEDZ, stanowiący 

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

w postępowaniu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do SWZ. (Załącznik nr 13 do SWZ 

zawiera również instrukcję wypełniania JEDZ). 

3. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, na 

formularzu JEDZ w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie stanowi dowód 

potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na 

dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe 

środki dowodowe.  

Uwaga! W Załączniku do specyfikacji (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. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie,                       

o którym mowa w ust. 2, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

5. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa                 

w ust. 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu                   

w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2–5, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności,                   

w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym). 

7. Składane elektronicznie: oferta, wniosek oraz podmiotowe oraz przedmiotowe środki 

dowodowe (jeżeli były wymagane) muszą zostać podpisane elektronicznym 

kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych 

środków dowodowych na platformie,  kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może 

złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu1 (opcja 

rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu 

dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk 

Przejdź do podsumowania). 

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument 

podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

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

z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem 

 
1
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione.  

9. 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”. 

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

dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów               

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone 

do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

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

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z 

podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego 

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

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

13. 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. 

XXVI. Sposób oraz termin składania ofert. 

A. Sposób składania ofert. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach 

zamówienia. 

3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

4. 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 

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do 

reprezentowania wykonawcy.  

6. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 

wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), 

wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo. 

7. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, 

przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

W przypadku gdy pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1 PZP, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone podpisem kwalifikowanym, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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z dokumentem w postaci papierowej. Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa powinno 

potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia oferty lub oświadczenia, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 PZP. 

8. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty 

należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

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

sprawie zamówienia publicznego. 

9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej,tj.  platformazakupowa.pl 

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

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

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

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

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. 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. 

15. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp 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 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych 

danych. 

B. Termin składania ofert. 

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

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gluszyca w myśl Ustawy na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania  do dnia 19-12-2022 r., do godziny 12:00 

2. Ddecyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar  

3. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 PZP. 

4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę. 

5. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po 

upływie terminu składania ofert. 

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

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

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

8. 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 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/gluszyca
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elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym dla zamówień o wartości powyżej progów 

unijnych,. 

9. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien 

złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl.  

10. 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. 

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

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

instrukcje 

 

XXVII.Termin otwarcia ofert. 

1. W dniu  19-12-2022 r., o godzinie 13:00. 

2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu, którego następuje składania 

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

zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

postępowania. 

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

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

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

postępowania informacje o: 

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach zawartych w ofertach. 

XXVIII. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.  

1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1913), 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, które zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, 

udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania o: 

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

b) cenach zawartych w ofertach. 

2. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1913) przez tajemnicę przedsiębiorstwa 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 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi 

podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

3. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                      

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym                      

i odpowiednio oznaczonym pliku. 

XXIX. Sposób obliczenia ceny. 

1. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

2. Sposób obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ. 

3. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów                 

i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub 

kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów                

i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

4. W ofercie, o której mowa w ust. 3, wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania                 

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN) 

6. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny ofertowej brutto za 

wykonanie usługi (wraz z podatkiem VAT) wyrażonych w jednostkach pieniężnych [PLN). 

7. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie łącznej ceny ofertowej 

brutto za realizację przedmiotu zamówienia jako CENY brutto - cena (wraz z obowiązującą 8% 

stawką podatku VAT) wyrażonej w jednostkach pieniężnych [PLN), stanowiącą sumę 

iloczynów szacunkowej ilości odpadów komunalnych przewidywanych do zebrana z nieruchom 

zamieszka z terenu gminy Kudowa-Zdrój za okres 12 m-cy  [Mg/12mcy] oraz cen 

jednostkowych w zł/Mg odebranego odpadu  zaoferowanych przez Wykonawcę. Rzeczywiste 

wartości odbioru poszczególnych sortymentów będą wynikały z faktycznie zebranych ilości              

w okresie trwania umowy z uwzględnieniem cen jednostkowych złożonych przez wykonawcę     

w ofercie. 

8. Cena musi uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia, warunki zawarte w istotnych postanowieniach umowy, oraz winna 

obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 

z obowiązującymi przepisami realizacji opisanego przedmiotu zamówienia 

9. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić                 

w górę). 

10. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
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XXX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 

w niżej wymienionych kryteriach zgodnie z przypisanym im znaczeniem, tj.: 

Kryterium nr 1 - Cena oferty brutto A – waga 60%. (60pkt)   

Kryterium nr 2 – termin płatności faktury KPF- waga 40 % (40pkt)  

Kryterium „Cena oferty” A - znaczenie kryterium 60% (60 pkt) 

Kryterium nr 1 – Cena oferty brutto – będzie określona proporcjonalnie wg wzoru: 

  

  najniższa cena brutto z badanych ofert 

 C = ---------------------------------------------------------- x 60 pkt 

  cena brutto oferty badanej 

Kryterium – termin płatności faktury – znaczenie 40 pkt. (max. 40 pkt.) - do obliczenie ilości 

punktów dla tego kryterium zostanie zastosowany wzór: 

 

  KPF= PFO/PFmax x 40 

  gdzie: 

  KPF – ilość punktów za kryterium KPF 

PFO – ilość dni na zapłacenie faktury od dnia wpływu do Zamawiającego                       

w badanej ofercie 

  PFmax – maksymalna ilość dni zaproponowana w złożonych ofertach 

 

Płatność faktury należy określić w dniach, przy czym minimalna ilość dni to 14, a maksymalna 30 

dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego. Kryterium „termin płatności” oznacza termin 

zapłaty miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie miesięcznych faktur 

przedkładanych Zamawiającemu na zasadach określonych we wzorze umowy. Za ofertę 

najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania  określone w SIWZ 

oraz otrzyma największą liczbę punktów, według poniższego wzoru:  

 

 N = A + KPF 

 N = łączna ilość punktów badanej oferty,  

 A = cena (brutto)  

 KPF – termin płatności faktury. 

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie 

ze wszystkich kryteriów. Ocenę łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach 

poszczególnych kryteriów 

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach (wyliczalnych ze wzorów) będzie 

liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa łączna liczba punktów 

wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

XXXI. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota. 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 30 000,00 zł. 

2. Zgodnie  z art.  97  ust. 7 pkt  2-4  Pzp.  wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy 

w jednej lub kilku następujących formach: 
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1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

3. Wadium  wnoszone  w  pieniądzu  wpłaca  się  przelewem  na  rachunek  bankowy w Banku 

Spółdzielczym w Świdnicy o/Głuszyca nr rachunku 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006                     

z podaniem w tytule wpłaty „Zamówienie publiczne nr. NIBITZKiZP.271.3.27.2022” 

4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 

pkt 2-4Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci 

elektronicznej. 

5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których  

mowa  w art.  97  ust.  7  pkt  2-4  Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach,  musi  

wynikać,  że  wadium  zabezpiecza  ofertę  wykonawcy  złożoną  w postępowaniu  o  udzielenie  

zamówienia  publicznego nr NIBITZKiZP.271.3.27.2022 

6. Za zgodą  zamawiającego  wykonawca  może  dokonać  zmiany  formy  wadium  na jedną lub 

kilka form, o których  mowa  w art.  97  ust.  7  pkt  2-4  Pzp.  Zmiana  formy wadium musi być 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.  

7. Zgodnie z art. 96 ust. 6 Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku 

wadium wniesionego w formiegwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 

Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

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

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

środków   dowodowych   lub   przedmiotowych   środków dowodowych potwierdzających 

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

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

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

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

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

leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

8. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art.  97  ust.  7  pkt  2-4  Pzp musi wynikać  

bezwarunkowe,  nieodwołalne  i  na  pierwsze  pisemne  żądanie zamawiającego,  zobowiązanie  

gwaranta lub  poręczyciela do  zapłaty  na  rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub 

poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp, 

9. Gwarancje  i  poręczenia,  o których  mowa  w art.  97  ust.  7  pkt  2-4  Pzp podlegać muszą 

prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa  w art.  97  

ust.  7  pkt  2-4  Pzp będą rozstrzygane  zgodnie  z  prawem  polskim przez sądy polskie.                       

W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa                  

w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia 

należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje i poręczenia podlegać muszą 
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prawu polskiemu, a wszystkie spory odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie                  

z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.  

10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

XXXII.Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający 

przewiduje obowiązek jego wniesienia. 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXXIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień. 

XXXIV. Wskazanie procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia. 

Zamawiający nie wskazuje procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia. 

XXXV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

XXXVI. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 

przewiduje ich zwrot. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXXVII. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp, jeżeli 

zamawiający przewiduje takie wymagania. 

Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 

2 pkt 2 Pzp. 

XXXVIII. Opis części zamówienia jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

XXXIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca, którego ofertę wybrano, 

składa zamawiającemu: 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawca zostanie zaproszony do siedziby 

Zamawiającego celem podpisania umowy. Data oraz godzina podpisania umowy zostanie 

podana w piśmie. 

2. Najpóźniej w dniu i godzinie podpisania umowy Wykonawca dostarczy zaświadczenie                     

o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Głuszyca 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie                 
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z Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.  

U.  z  2021  r. poz. 888 ze zm.). 

3. 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. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                            

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, 

cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu                   

z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania 

konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), 

wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia. 

5. OŚWIADCZENIE, wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia / podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie braku podstaw wykluczenia z 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 

2022 poz. 835), złożone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 15 lub Załącznik nr 16 do 

SWZ. 

6. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

XL. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 

o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. W postępowaniu 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; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. 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. 

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 

jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. 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;  
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8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia 

publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów 

zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo 

przekracza progi unijne; 

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8  wnosi się w terminie:  

1. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,                        

w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; 

2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 

10. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 

albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania 

odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 

11. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca,                 

a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

XLI. Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 

2016/679”. 

1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679,               

w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp, 

do upływu terminu na ich wniesienie. 

2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie 

zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.  

3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 

2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego 

postępowania. 

4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

rozporządzenia 2016/679, 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.  

5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się 

odpowiednio  

6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, 

zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych 

informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania                     

o udzielenie zamówienia.  

7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. 
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8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz 

rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego wykonawcy (osoby 

fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też 

informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak                         

i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. 

9. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób 

fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. 

10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:  

1)   administratorem danych osobowych osób fizycznych jest: Gmina Głuszyca reprezentowana 

przez Burmistrza Miasta Głuszycy z siedzibą ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca 

2)    inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Głuszyca jest Pan Kacper Lepiocha – 

kontakt: iod@eduodo.pl 

1) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

2) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane                       

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679; 

3) osoba fizyczna posiada: 

a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych 

osobowych; 

c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;   

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

fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy 

rozporządzenia 2016/679; 

4) osobie fizycznej nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia 

danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 

2016/679; 

c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób 

fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.  

11. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem                                

w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679,                           

w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 

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

bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 

nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, 

dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679). 

12. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 

rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu             

i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń,               

o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679. 

mailto:iod@eduodo.pl
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13. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające                          

z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której 

dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia         

w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. 

Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.  

XLII. Załączniki do SWZ stanowią jej treść. 

Zał. nr 1 do SWZ.  - Opis przedmiotu zamówienia(OPZ), plik zawierający szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia w formacie PDF. 

Zał. nr 2 do SWZ  - Wzór umowy (IPU), - plik zawierający istotne postanowienia umowy w 

formacie PDF. 

Zał. nr 3 do SWZ  - Wzór wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych  

Zał. nr 4 do SWZ.  - Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych. 

Zał. nr 5 do SWZ  - Wzór Oświadczenie o braku przynależności do GK  

Zał. nr 6 do SWZ  - Wzór Oświadczenie o przynależności do GK  

Zał. nr 7 do SWZ  - Wzór Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych 

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp 

Zał. nr 8 do SWZ  - Wzór zobowiązania - art. 118 ust. 3 Pzp  

Zał. nr 9 do SWZ  - Wzór formularza oferty  

Zał. nr 10 do SWZ  - instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące czynności 

podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 

platformazakupowa.pl 

Zał. nr 11  do SWZ  - Wzór Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp  

Zał. nr 12 do SWZ  - Jednolity-Europejski-Dokumentu-Zamówienia JEDZ  

Zał. nr 13 do SWZ  - Instrukcja wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 

JEDZ  

Zał. nr 14 do SWZ      - Wzór wykazu osób 

Zał. nr 15 do SWZ - Wzór Oświadczenia wykonawcy lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia w zakresie braku podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie art. 7 ust. 1 

pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

Zał. nr 16 do SWZ - Wzór Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie braku 

podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w zakresie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  

 

UWAGA! 

Załączniki nr:  8, 9, 11, 12– składane są wraz z ofertą 

 

Załączniki nr: 3, 4, 5, 6, 7, 14 składane są na wezwanie Zamawiającego, zał. nr 15 lub 16 

składane przed zawarciem umowy 

Oraz 

 

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 2 lit a 

ustawy Pzp sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 

złożeniem 
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Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności  

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego  

Zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub 

właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  

 

 

Treść SWZ zatwierdzam: 

Z up. Burmistrza 

Zastępca Burmistrza 

Mariusz Fleszar 

……………………………………………… 

(data i podpis kierownika Zamawiającego) 
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Załącznik nr 3 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia  

  

 

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

…………………………………………………………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………..………………… 

(nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 

reprezentowani przez: 

……………………………………………………..……………………………………………………… 

 

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH w OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT * 

Dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:  

 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca w roku 2023” 
. 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE wykonałem (wykonaliśmy): 

 w okresie ostatnich 3 lat, od dnia wszczęcia postępowania następujące usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu, opisanego w SWZ: 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Daty wykonania 

Podmiot, na rzecz 

którego usługa została 

wykonana.* 

 (nazwa/zakres) 

Czy usługa 

obejmowała odbiór  

odpadów komunalnych ? 

[Tak/Nie] 

Rozpoczęcie 

(dd-mm-rr) 

Zakończenie 

(dd-mm-rr) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

* Do wykazu należy dołączyć dowody, określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty,.  

 

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) do wykazu 

usług należy załączyć dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) okresy 

wyrażone w latach, o których mowa wykazie usług wykonanych, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

Zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415), jeżeli 

wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług wykonanych 

dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 
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Załącznik nr 4 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia  

 

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

…………………………………………………………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………..………………… 

(nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania 

działalności wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 

reprezentowani przez: 

……………………………………………………..……………………………………………………… 

 

WYKAZ narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych 

wraz z informacją o podstawie do dysponowania  

o których mowa w SWZ 

 

Dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca w roku 2023” 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Dysponuję/będę dysponował narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do 

wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego w SWZ: 

 

 

LP. 

 

OPIS / MARKA / MODEL / 

RODZAJ POJAZDU/ ROK 

PRODUKCJI 

NORMA 

EMISJI 

SPALIN MIN. 

EURO 5 

TAK/NIE 

 

ILOŚĆ 

SZTUK 

 

Podstawa do dysponowania  
Dla opcji Dysponuję należy podać 

Informacje o podstawie do 

dysponowania np.: 

własność, umowa najmu, dzierżawa, 

użyczenie itp 

 Wykonawca 

dysponuje (1) 
Wykonawca będzie 

dysponował (2) 

1 
 

 

 

 

 

samochody 

 

 

   
  

2 
 

 

  
  

3 
 

 

  
  

4 
 

 

  
  

5 
 

 

  
  

LP. 

 
 

 

OPIS 

 

 

ILOŚĆ 

SZTUK 

 

Podstawa do dysponowania  
Dla opcji Dysponuję należy podać 

Informacje o podstawie do 

dysponowania np.: 

własność, umowa najmu, dzierżawa, 

użyczenie itp 

 Wykonawca 

dysponuje (1) 
Wykonawca będzie 

dysponował (2) 

1 

 

 

pojemniki 

-pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych 

o pojemności 60 l – 1100 l; 

 

-pojemnikami do gromadzenia odpadów 

segregowanych o pojemności do 2500 l,  

w określonej przez Zamawiającego kolorystyce: 

 

  



 Zamawiający - Gmina Głuszyca 
Postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca 

w roku 2023” 
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): NIBITZKiZP.271.3.27.2022 

 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Strona 36 z 49 
 

 

• pojemniki w kolorze niebieskim na odpady 

zawierające frakcje: papier i makulatura – 

minimum 70 szt., 

• pojemniki w kolorze żółtym na odpady 

zawierające frakcje: metali, tworzyw sztucznych, 

opakowania wielomateriałowe – minimum 87 szt. 

• pojemniki w kolorze zielonym na odpady 

zawierające frakcje: opakowania ze szkła białego i 

kolorowego – minimum 52 szt., 

 

W zakresie bazy magazynowo – transportowej 

1. Dysponuję / będę dysponować* bazą magazynowo – transportową, 

2. Baza magazynowo – transportowa znajduje się w miejscowości ………………………….pod nr 

…………….na terenie Gminy ……………………………., w odległości ……….km od granicy Gminy 

Głuszyca.  

3. Posiadam / będę posiadać* tytuł prawny do terenu, na którym jest / będzie** baza magazynowo – 

transportowa……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

(należy wskazać rodzaj dysponowania – własność, umowa najmu, dzierżawa, użyczenie itp.) 

 

Oświadczam/oświadczamy, że Baza magazynowo – transportowa oraz stan techniczny wyposażenia 

umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odpowiadają wymaganiom 

Rozporządzenia 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).  

 

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych 

w art. 118 ustawy,  

- przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w  SWZ dotyczących tych 

podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z 

postępowania. 

- złożenia wraz z ofertą, zobowiązania 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 

 

* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia  

 

WYKONAWCA 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………..……………… 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, 

jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………… 

 

 

Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu 

 

Uprawniony do reprezentowania wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 

pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca w roku 2023”,  

Oznaczenie sprawy: NIBITZKiZP.271.3.27.2022, prowadzonym przez Gminę Głuszyca, oświadczam, że 

wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w tym 

postępowaniu. 
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Załącznik nr 6 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia  

 

WYKONAWCA 

……………………………………………………………………………

………………………………………………… 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, 

jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

Oświadczenie wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu 

 

Uprawniony do reprezentowania wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 

pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca w roku 2023”,  

Oznaczenie sprawy: NIBITZKiZP.271.3.27.2022, prowadzonym przez Gminę Głuszyca, oświadczam, że 

wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębną 

ofertę w tym postępowaniu: 

 

Lp. Nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy Siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest 

miejscem wykonywania działalności wykonawcy 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Jednocześnie składam następujące dokumenty/informacje potwierdzające przygotowanie oferty, niezależnie od 

innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………; 

2) ……………………………………………………………………………………………………………; 

3) ……………………………………………………………………………………………………………; 

4) ……………………………………………………………………………………………………………; 

5) ……………………………………………………………………………………………………………; 
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Załącznik nr 7 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia   

 

WYKONAWCA 

……………………………………………………………………………

………………………………………………… 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, 

jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy lub 

nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) składane na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający  

od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) 

 

Uprawniony do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 

pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca w roku 2023”,  

Oznaczenie sprawy: NIBITZKiZP.271.3.27.2022, prowadzonym przez Gminę Głuszyca, oświadczam, że 

informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o 

których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3-4 i 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit b i c, 7, 8, 10 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych są aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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Załącznik nr 8 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia  

 

Zobowiązanie podmiotu lub podmiotów udostępniających zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 i 4 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,  potwierdzające, że stosunek łączący 

wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 

 

 

 

 

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY 

…………………………………………………………………………………………………………..……. 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 Pzp) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………..…………………………………………………………. 

 

 

Oświadczam/oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia - na zadanie pn. „Odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca w roku 2023”,  Oznaczenie sprawy: 

NIBITZKiZP.271.3.27.2022, prowadzonym przez Gminę Głuszyca, zobowiązuję się/zobowiązujemy się 

udostępnić swoje następujące zasoby wykonawcy/wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie 

zamówienia:  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy lub nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności wykonawców) 

 

1) zakres dostępnych wykonawcy/wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia 

zasobów podmiotu udostępniającego zasoby: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy/wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie 

zamówienia i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy 

wykonywaniu zamówienia: 

………………………………………………………………………..………………………………… 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby/podmioty udostępniające zasoby, na zdolnościach 

którego wykonawca/ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia polega/polegają w 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą: 

…………………………………………………..……………………………………………………… 
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Załącznik nr 9 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia  

 

WYKONAWCA LUB WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy 

lub  

nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców)  

 

reprezentowany/reprezentowani przez: ……………………………………………………………………………………… 

Adres poczty elektronicznej (e-mail): ……………………………………………………………………………..…………. 

 

 

FORMULARZ OFERTY  

Działając w imieniu i na rzecz wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Odbiór                                  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca w roku 2023”,  Oznaczenie sprawy: 

NIBITZKiZP.271.3.27.2022, prowadzonym przez Gminę Głuszyca, oświadczam/oświadczamy, że: 

Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SWZ za łączną 

cenę w złotych brutto w wysokości: 
 

...............................................................................zł brutto 

 

(słownie:.......................................................................................................................................)  

Uwaga! W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisem liczbowym i słownym ceny oferty, za poprawy 

przyjęty zostanie zapis słowny.) 
w tym:  

 

Lp. Rodzaj odpadów 

Szacowana 
ilości 

odpadów w 
Mg  

Cena jednostkowa 
brutto za odbiór/ 

transport/ 
zagospodarowanie  
za 1 Mg odpadów w 

zł. zgodnie z OPZ i IPU 

Szacowana 
wartość  brutto za 
odbiór i transport 

zagospodarowanie 
odpadów 

w zł. 
[kol.3 x kol. 4]  

1 2 3 4 5 

1 
Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne  

1 920,00   

2 

Selektywnie zebrane odpady 
komunalne typu: tworzywo 
sztuczne, metale, opakowania 
wielomateriałowe,  

252,00   

3 
Selektywnie zebrane odpady 
komunalne typu: szkło 

168,00   
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4 
Selektywnie zebrane odpady 
komunalne typu: papier 

120,00   

5 
Selektywnie zebrane odpady 
komunalne typu: bioodpady 

120,00   

6 

Selektywnie zebrane odpady 
komunalne typu: odpady 
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny 

216,00   

7 
Selektywnie zebrane odpady 
komunalne typu: opony 

24,00   

8 
Selektywnie zebrane odpady 
komunalne typu: gruz 

48,00   

9 
Selektywnie zebrane odpady 
komunalne typu: tekstylia 

4,80   

10 

Selektywnie zebrane odpady 
komunalne typu: przeterminowane 
leki i chemikalia, odpady 
pochodzące z iniekcji i monitoringu 
poziomu substancji we krwi, tj. igły 
 i strzykawki 

1,20   

11 Razem [suma wierszy od 1 do 10 w kolumnie 5] 
 

 

Termin płatności 

 ……………………… dni 

 od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

 

(Wykonawca podaje termin płatności w liczbach całkowitych. 

Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni dłuższy oraz dłuższy niż 30 dni.) 

 

Wykaz instalacji, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, będzie 

przekazywać odebrane odpady 

- ……………………………………………………………………….…………………………………………. 

- ……………………………………………………………………….…………………………………………. 
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- ……………………………………………………………………….…………………………………………. 

- ……………………………………………………………………….…………………………………………. 

Uwaga: ewentualne uzasadnione zmiany instalacji w trakcie obowiązywania umowy nie będą miały wpływu  

na koszty wykonania usługi. 

 

Informacje związane z postępowaniem: 

 

1. Informuję, że przedmiot zamówienia publicznego wykonawca wykona w terminie i zgodnie z warunkami 

określonymi w SWZ. 

2. Nazwa Banku …………………………………………………………………………………… i numeru rachunku 

bankowego ……………………………………………………………………….. do zapłaty należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia/zwrotu wadium – jeżeli dotyczy.  

3. Informuję, że wykonawca zna treść SWZ i jest związany niniejszą ofertą do dnia 14.02.2023r., przy czym 

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

4. Informuję, że w razie wybrania oferty wykonawcy, jako najkorzystniejszej oferty, wykonawca zobowiązuje się 

do sporządzenia projekt umowy, który nie może zawierać postanowień sprzecznych lub wyłączających 

zarówno w stosunku do treści niniejszej SWZ jak i złożonej oferty. Projekt powinien być zgodny                              

z wymaganiami określonym w Ustawie oraz do  podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez 

zamawiającego. 

5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 

treści tej umowy stanowią Załącznik nr 2 do SWZ stosownie do części, o które Wykonawca się ubiega.  

6. Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie częściami (na zasadach opisanych 

we wzorze umowy) w zaoferowanym wyżej terminie określonym w dniach od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

7. Wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom               

i podanie nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani: 

Lp. 

Nr części zamówienia,  

o którą  

Wykonawca się ubiega 

Wskazanie części zamówienia, 

których wykonanie wykonawca 

zamierza powierzyć 

podwykonawcom (szacunkowa 

wartość usług przewidzianych do 

wykonania przez podwykonawców 

lub zakres procentowy) 

Nazwy ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są 

już znani 

1.     

2.     

3.     

 

8. Potwierdzam prawidłowość i aktualność następujących podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada: 

Nazwa postępowania 

Numer 

postępowania lub 

oznaczenie 

sprawy 

Określenie podmiotowego środka 

dowodowego, który posiada zamawiający, 

o ile podmiotowy środek dowodowy jest 

prawidłowy i aktualny 

   

   

 

9. Na podstawie art. 225 Pzp oświadczam, że wybór oferty: 
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(właściwy wybór należy zaznaczyć wpisując w pole prostokąta znak X) 

□ nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

□ będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego:  

a) wskazuję wartość usługi lub roboty budowlanej objętej obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku od towarów i usług VAT: …………………………...; 

b) wskazuję stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie: …………………………..…………………………………… 

 

10. OŚWIADCZAMY, iż jesteśmy przedsiębiorstwem (zaznaczyć właściwe): 

□ mikroprzedsiębiorstwem 

□ małym 

□ średnim  

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które 

zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów 

EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 

milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. („Definicję mikro, małego i 

średniego przedsiębiorstwa należy rozumieć zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) 

NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) 
 

11. Zgodnie z art. 18 ust. 3 Pzp wykonawca zastrzega, że następujące informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649): 

1) ………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp. 

W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności 

tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

11.  OŚWIADCZAMY, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu* 

* UWAGA - w/w Oświadczenie należy wykreślić w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych 

osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 

składa. 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, str. 1).  
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Niniejszy plik powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym  

 

 

 

 

Załącznik nr 10 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia  

 

 

 

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

składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w 

niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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Załącznik nr 11 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia  

 

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

…………………………………………………………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………..………………… 

(nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 

 

reprezentowani przez: 

……………………………………………………..……………………………………………………… 

 

Oświadczenie, złożone na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

- Prawo zamówień publicznych,  

które usługi wykonają poszczególni  

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

Uprawniony do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia                                   

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Głuszyca w roku 2022”,  Oznaczenie sprawy: NIBITZKiZP.271.3.27.2022, 

prowadzonym przez Gminę Głuszyca, oświadczam, że następujące usługi wykonają poszczególni 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo 

miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscem 

wykonywania działalności wykonawcy 

wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia 

Zakres usług, które wykona wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia 
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Załącznik nr 14 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia  

 

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

…………………………………………………………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………..………………… 

(nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 

reprezentowani przez: 

……………………………………………………..……………………………………………………… 

WYKAZ osób 

wraz z informacją o podstawie do dysponowania  

o których mowa w SWZ 

Dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca w roku 2023” 

 

Lp. 
Funkcja (zakres 
wykonywanych 
czynności)  

Imię i nazwisko 

Kwalifikacje 
zawodowe 
(zakres ,nr 

uprawnień, data 
wydania) 

Informacja o podstawie dysponowania  

 
1 

   Dysponuję* na podstawie umowy o 
pracę/zlecenia/dzieło/inny………………*/  
Będę dysponował* na podstawie umowy o 
pracę/zlecenia/dzieło/inny………………*/  

2 
 

   Dysponuję* na podstawie umowy o 
pracę/zlecenia/dzieło/inny………………*/  
Będę dysponował* na podstawie umowy o 
pracę/zlecenia/dzieło/inny………………*/  

3 
 

   Dysponuję* na podstawie umowy o 
pracę/zlecenia/dzieło/inny………………*/  
Będę dysponował* na podstawie umowy o 
pracę/zlecenia/dzieło/inny………………*/  

4 
 

   Dysponuję* na podstawie umowy o 
pracę/zlecenia/dzieło/inny………………*/  
Będę dysponował* na podstawie umowy o 
pracę/zlecenia/dzieło/inny………………*/  

5    Dysponuję* na podstawie umowy o 
pracę/zlecenia/dzieło/inny………………*/  
Będę dysponował* na podstawie umowy o 
pracę/zlecenia/dzieło/inny………………*/  

6    Dysponuję* na podstawie umowy o 
pracę/zlecenia/dzieło/inny………………*/  
Będę dysponował* na podstawie umowy o 
pracę/zlecenia/dzieło/inny………………*/  
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Załącznik nr 15 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia  

 

 

WYKONAWCA LUB WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy lub nazwy albo 
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

wykonawcy lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

w zakresie braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 

zakresie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz.U. 2022 poz. 835). 

składane przy podpisywaniu umowy  

 

 

Uprawniony do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 

pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca w roku 2022”,  

Oznaczenie sprawy: NIBITZKiZP.271.3.27.2022, prowadzonym przez Gminę Głuszyca, oświadczam, że, nie 

zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie 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. poz. 835)2. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

 

 
2 Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, które w okresie tego 
wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej nakładanej Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze 
decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł 
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Załącznik nr 16 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia  

 

 

PODMIOTY UDOSTĘPNIAJĄCE ZASOBY 

…………………………………………………………………………………………………………..……. 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności podmiotu, 

o którym mowa w art. 118 ust. 1 Pzp) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………..…………………………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE  

podmiotu udostępniającego zasoby  

w zakresie braku podstaw wykluczenia  z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 

zakresie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz.U. 2022 poz. 835). 

składane przy podpisywaniu umowy  

 

Uprawniony do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 1 Pzp w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Głuszyca w roku 2022”,  Oznaczenie sprawy: NIBITZKiZP.271.3.27.2022, 

prowadzonym przez Gminę Głuszyca,, oświadczam, że, nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki 

wykluczenia z postępowania na podstawie 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. poz. 835).3 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 
3 Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, które w okresie tego 
wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej nakładanej Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze 
decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł 


