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ROZDZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
Zamawiający:   
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
Adres zamawiającego:  
ul. 1-go Maja 26B 
55-080 Katy Wrocławskie 
Tel: (71) 316 61 67 
Godziny przyjęć Zakładu: 
Poniedziałek – Piątek – 7.00 – 15.00 
 
Adres strony internetowej zamawiającego: 
www.zgk-katy.pl 

 
Adres poczty elektronicznej zamawiającego: 
zgk@zgk-katy.pl  

 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone: 

1. Biuletyn Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00337924/01 z dnia 2021-12-30 

2. Platforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/transakcja/557591 

3. Strona internetowa Zamawiającego  www.zgk-katy.pl 

 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/557591 
 
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/transakcja/557591 

 
Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r  - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej w niniejszej SWZ ustawą 

PZP, poniżej progów unijnych określonych na podstawie Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych z dnia 1 stycznia 2021r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w 

złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku 

do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów. 

 

Zamawiający zgodnie z art. 280 ust. 1 ustawy PZP od dnia zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu 

w Biuletynie Zamówień Publicznych, zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do SWZ.    

Zamawiający zgodnie z art. 280 ust. 1 ustawy PZP od dnia zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu  

w Biuletynie Zamówień Publicznych, zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do SWZ.    

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r  - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej w niniejszej SWZ ustawą 

PZP, poniżej progów unijnych określonych na podstawie Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień 

http://www.zgk-katy.pl/
mailto:zgk@zgk-katy.pl
https://www.platformazakupowa.pl/redirect-to-step-1/557591
http://www.zgk-katy.pl/
https://www.platformazakupowa.pl/redirect-to-step-1/557591
https://www.platformazakupowa.pl/redirect-to-step-1/557591
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Publicznych z dnia 1 stycznia 2021r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości  

w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego  

w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub 

konkursów. 

 

1.1. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH  

W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz 14 RODO 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 (RODO) informujemy: 

I. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora 

Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach 

Wrocławskich, ul. 1-go Maja 26B, Kąty Wrocławskie, tel.: 71 / 316 61 67. 

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawach przetwarzania danych osobowych 

i realizacji państwa praw jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej inspektor@zgk-katy.pl, 

tel.: 71 316 61 67 lub listownie na adres placówki. 

 III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z potrzebą wyłonienia Wykonawcy w 

ramach postępowań o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu realizowanych w trybie 

wynikającym z odpowiednich przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązki prawne ciążące na administratorze), a także innych 

krajowych lub unijnych przepisów odnoszących się do zamówień i konkursów, przedmiotu umowy 

oraz ochrony danych osobowych, w szczególności na podstawie przepisów:   

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. 

zm.) /Pzp/, oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy; 

Ustawa z dnia 14 lipca 1983r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 164). 

 IV. Okres przechowywania danych 

Dane osobowe przechowywane będą przez okres, o którym mowa w art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, czyli przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 

lata, dane osobowe przechowywane będą przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną 

obowiązującą u administratora (jednolitym rzeczowym wykazem akt)  oraz ustawą z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
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V. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: 

1) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych  
(w szczególności art. 74. oraz art. 81. ).  Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na 
wniosek; 

2) podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów;  

3) obsługa prawna;  

4) podmioty świadczące usługi dla administratora danych przy spełnieniu wszystkich wymogów 

dających gwarancje bezpiecznego i zgodnego z prawem ich przetwarzania, na podstawie 

zawartych stosownych umów zgodnych z art. 28 RODO, przy czym odbiorców tych 

obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich 

danych, w tym danych osobowych.  (w tym: usługi informatyczne, hosting, niszczenie 

dokumentów, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych).  

VI. Prawa osób, których dane są przetwarzane:  

W związku z udzielaniem zamówień publicznych posiadają Państwo prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO, przy czym w przypadku, gdy 

wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, co wynika z art. 75 Pzp;  

2)  sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO  

w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z prawa 

do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy  

w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników, co wynika z art. 76 Pzp;  

3) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, przy 

czym wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu, zgodnie z art.74 ust. 3 Pzp; 

4) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie znajduje 

już podstawy w obowiązujących przepisach prawa. Ograniczenie tego prawa wynika z  art. 

17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;  

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/), jeśli 

Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy  

w zakresie ochrony danych osobowych. 
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VII. Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza europejski obszar 

gospodarczy)  lub organizacji międzynarodowej,  z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów 

prawa (w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

przepisów Pzp).  

VIII. Informacja o wymogu podania danych 

Przystąpienie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dobrowolne. Dane 

przekazywane są przez  Uczestnika postępowania. Obowiązek podania przez Uczestnika 

postępowania  danych osobowych bezpośrednio go dotyczących lub osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy,  związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

oraz profilowaniu. 

ROZDZIAŁ II. 

 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

 

2.1. Zastosowanie trybu postępowania.  

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie 

z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).   

2.2. Przeprowadzenie negocjacji.  

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością przeprowadzenia 

negocjacji.  

2.3. Zamówienia z wolnej ręki  zgodnie z art. 214 ust.  1 pkt 7 i 8 ustawy PZP.  

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

1 pkt 7 i 8 ustawy PZP.  

2.4. Oferty częściowe.  

Zmawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie nie jest 

podzielone na części z uwagi na to, iż biorąc pod uwagę specyfikę zamówienia jego podział 

groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi wykonania zamówienia oraz brakiem 

skoordynowania działań różnych Wykonawców  realizujących poszczególne części zamówienia, 

co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia 
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2.5. Oferty wariantowe. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych oraz w postaci katalogów  

elektronicznych. 

2.6. Aukcja elektroniczna.  

Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

ROZDZIAŁ III.  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na zagospodarowaniu odpadów komunalnych  
z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 
Przez pojęcie zagospodarowanie odpadów przez Wykonawcę,  Zamawiający rozumie odzysk lub 
unieszkodliwianie odpadów otrzymanych od Zamawiajacego.   
Zamawiający będzie dostarczał odpady do Wykonawcy o kodach i ilościach określonych w poniższej 
Tabeli 1. 
 
Tabela 1. Wykaz odpadów przeznaczonych do zagospodarowania w okresie trwania umowy 
 

 
Podane ilości odpadów są wartościami prognozowanymi i z tego tytułu Wykonawca nie będzie 
dochodził żadnych roszczeń do Zamawiającego.   
 
 

 
 

Lp. 
Kod  
odpadów 

Rodzaj odpadów 

Prognozowana 
ilość odpadów 

Mg 
 

1.  
15 01 01 

Opakowania z tektury 
120 

2. 15 01 02 Opakowania 
z tworzyw sztucznych 80 

3. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 260 

4. 15 01 07 Opakowania 
ze szkła 10 

5. 19 08 01 Skratki 45 

6. 19 08 02 Zawartość piaskowników 10 

7. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 20 

8. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 1150 

9. 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic 
i placów 30 

10. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 30 

11. SUMA  1755 
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Zgodnie z tzw. „zasadą bliskości” odpady należy przekazywać do najbliżej położonych miejsc,  
w których mogą zostać przetworzone.  Z tego też względu, mając na uwadze ponoszone koszty 
eksploatacyjne przez Zamawiającego, związane z transportem odpadów na znaczne odległości 
Zamawiający wymaga, aby miejsce odbioru odpadów komunalnych do przetworzenia znajdowało 
się w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego, licząc wzdłuż przejazdu drogami 
publicznymi na podstawie serwisu map dostępnego na stronie internetowej https://mapa.targeo.pl. 
 
Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wskazane miejsce 
odbioru odpadów, przeznaczonych do przetworzenia poprzez odzysk lub unieszkodliwianie, nie 
będzie w stanie przyjąć odpadów z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Wykonawca będzie 
musiał wskazać inne miejsce odbioru odpadów do przetworzenia, która przyjmie odpady na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca wówczas pokryje różnicę wynikającą z konieczności transportu odpadów 
komunalnych na większą odległość oraz wskaże Zamawiającemu dni oraz godziny przyjmowania 
przez nią odpadów najpóźniej w pierwszym dniu okresu, w którym nie będzie w stanie przyjąć 
odpadów. 
 
Wykonawca informuje Zamawiającego o wszelkich awariach instalacji, przestojach w przyjmowaniu 
odpadów i innych ograniczeniach wynikających z decyzji właściwych organów w terminie do 24 
godzin od momentu zaistnienia tych zmian w funkcjonowaniu instalacji odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów. 
 
 
3.2. Wymagania w zakresie zatrudnienia  na podstawie stosunku pracy w okolicznościach  

o których mowa w art. 95 cyt. ustawy PZP 

Zamawiający wymaga, w związku z realizacją zamówienia, zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia.  
 

3.3.1. Rodzaj wykonywanych czynności związanych z realizacją zamówienia, które dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:  

 
1) pracowników obsługujących przyjęcie odpadów komunalnych do zagospodarowania 
2) pracowników Wykonawcy upoważnionych do kontaktu z Zamawiającym 

 
3.3.2. Sposób weryfikacji zatrudniania osób wykonujących czynności związane z realizacją 

zamówienia oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez 

wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu 

niespełniania tych wymagań:  

W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie 7 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać: 
a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  
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b) datę złożenia oświadczenia,  
c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,  
d) rodzaj umowy o pracę 
e) wymiar etatu  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników). 
Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

 
W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.3.2 niniejszej 
SWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu 
zatrudnienia o pracę– określonych w pkt 1) - 4). 

b) żądania wyjaśnień, w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3.3.3. Wymagania w zakresie zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy 

PZP. 

Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudniania osób o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy 
PZP. 
 

3.3.4.  Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP 

Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy  
o których mowa w art. 94 ustawy PZP. 
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ROZDZIAŁ IV. 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIAU MOWY 

 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

 
ROZDZIAŁ V.  

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem postanowień umowy  
§4 ust. 5 i 6 będącej złącznikiem do SWZ.  
 

ROZDZIAŁ VI.  

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Ogłoszeniu  

o zamówieniu oraz w dokumentach zamówienia. 

 

6.2. Zamawiający określa n/w warunki udziału w postępowaniu: 

 

1) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów;  

2) zdolność techniczna lub zawodowa 

 
6.3.  Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej 

 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów objętych przedmiotem 
zamówienia, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.  
 

6.4. Zdolność techniczna lub zawodowa  

 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje instalacją odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów będących przedmiotem zamówienia, przy czym wskazana instalacja 
musi być objęta aktualną decyzją właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie 
przetwarzania odpadów objętymi przedmiotem zamówienia. 
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ROZDZIAŁ VII. 

PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

7.1. 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, 

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

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

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

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

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 

art. 299 Kodeksu karnego,  

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

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

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

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

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

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

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu 

karnego,  

lub przestępstwo skarbowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 

15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za 

odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

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

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

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

mowa w pkt 1;  

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

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

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 

ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności;  

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

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

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,  
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 w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

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

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

oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

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

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy 

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

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

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

7.2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

7.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 7.1. ppkt. 1), 2), 5), 

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 postepowaniem 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:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi  

za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań  

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

 

7.4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt.7.3,  

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 7.3 nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 
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RODZIAŁ VIII. 

INFORMACJA O PODMIOTOWYCH  I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 
Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych aktualnych na dzień składania, chyba że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp 

do tych podmiotowych środków dowodowych.  

Podmiotowe środki dowodowe są składane na potwierdzenie:  
1) braku podstaw wykluczenia;  
2) spełniania warunków udziału w postępowaniu 
 
8.1. Podmiotowe środki dowodowe 
 
8.1.1. W celu potwierdzenia  braku podstaw  wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:  
 

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

 
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli można je uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w  
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane 
umożliwiające dostęp do tych środków.  
 
8.1.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  

 dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 
lub zawodowej, Zamawiający żąda  następujących podmiotowych środków dowodowych: 
aktualna decyzja właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie 
przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia, wydana na podstawie 
obowiązujących przepisów prawnych. 

 
8.1.3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  

 dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących 
podmiotowych środków dowodowych: wykazu narzędzi, dostępnych Wykonawcy, w celu 
wykonania przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami  - instalacja odzysku lub unieszkodliwiania odpadów  objętych przedmiotem 
zamówienia. 
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8.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
 
8.2.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku  

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.  
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie  
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
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 lub kryteriów selekcji. 

8.2.2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, aby przed  
           zawarciem umowy w sprawie zamówienia, złożyli kopię umowy regulującej współpracę tych   
           Wykonawców.  
8.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty  
            oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

 
8.3. Udostępnienie zasobów 
 
Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 
prawnych.  
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.  
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 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.  

 
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, a także bada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 
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. 
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8.4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 
 
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia oświadczenia Wykonawcy o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  
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  
 
8.5. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne 
 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,  
Składa dokument  lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego 
aktywami zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej  
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  
Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich 
złożeniem. 
 
8.6. Wezwanie do uzupełnienia brakujących oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych, 
przedmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów w postępowaniu 
 
Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych 
środków dowodowych i innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one 
niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, 
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:  
a) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie 
lub  
b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  
 
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie Zamawiającego, przy czym muszą 
one być aktualne na dzień ich złożenia. 
 
8.7. Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty 
 
8.7.1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień  

 dotyczących treści złożonych ofert, treści dotyczących oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu  oraz podmiotowych i przedmiotowych 
środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne 
jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej 
oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

Zamawiający poprawia w ofercie:  
1)  oczywiste omyłki pisarskie,  
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek,  
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3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty ‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 
W przypadku, o którym mowa w pkt 3), zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na 
wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. 
Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 
8.7.2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia  

 wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich 
złożenia. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie 
wezwać wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 
środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

8.7.3. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
 i niepodlegania wykluczeniu, lub złożone podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości 
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu 
informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich 
informacji lub dokumentów. 

8.7.4. Jeżeli zaoferowana cena przez Wykonawcę w ofercie lub jej istotne części składowe, wydają  
 się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości 
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w 
zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. 

8.7.5.  W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:  
 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert 
niepodlegających odrzuceniu, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień dotyczących 
złożonej ceny oferty, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie 
wymagają wyjaśnienia;  
 2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 
istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień,  
o których mowa wyżej  

8.7.6. Wyjaśnienia, o których mowa wyżej, mogą dotyczyć w szczególności:  
 1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług;  
 2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków usług  
 3) oryginalności usług oferowanych przez wykonawcę;  

 4) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej;  
 5) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, 
obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

 6) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska; 
 7) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia    
    podwykonawcy.  

8.7.7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.  
8.7.8. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił  

wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia lub dowody nie uzasadniają 
podanej w ofercie ceny lub kosztu. 
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8.8. Wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana treści SWZ i ogłoszenia  
o zamówieniu 
 
8.8.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
8.8.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni  

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert  

8.8.3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 8.8.2, przedłuża  
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

8.8.4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa  
w ust. 7.8.2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz 
obowiązku przedłużenia terminu składania ofert 

8.8.5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 8.8.4., nie wpływa na bieg  
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ 

8.8.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania,  
na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. na stronie 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/557591                       

8.8.7. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu lub zmiany treści SWZ,  
zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w 
ofertach, jeżeli jest to konieczne.  

8.8.8 Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt 8.8.7. jest istotna, w szczególności dotyczy określenia  
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w 
postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania 
ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian we wnioskach albo 
ofertach. 

8.8.9. Zamawiający zamieszcza informację o zmienionej treści SWZ oraz zmienionej treści  
ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/557591             

8.8.10.W przypadku, gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,  
Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia.  

 
8.9. Dodatkowe informacje dotyczące składania ofert, oświadczeń oraz podmiotowych środków 
dowodowych 
 
8.9.1. Wykonawca załącza do oferty: 

 a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu 
wykluczeniu, 
 b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli Wykonawca polega na zasobach 
innego podmiotu 

 c) pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy. 
 Pozostałe dokumenty podmiotowe należy składać na wezwanie Zamawiającego. 
8.9.2. Formularz oferty, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

i niepodlegania wykluczeniu z postępowania, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie 
podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo, Wykonawca przekazuje w formie 
elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci 
elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/
https://www.platformazakupowa.pl/redirect-to-step-1/557591
https://platformazakupowa.pl/transakcja/
https://www.platformazakupowa.pl/redirect-to-step-1/557591
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 W przypadku, gdy dokumenty określone wyżej, zostały sporządzone jako dokument  
w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 
dokonuje w przypadku: 

 a) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o zamówienie, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą 
b) oświadczenia składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, o którym mowa w pkt 8.2.3 niniejszej SWZ lub zobowiązania podmiotu 
udostępniającego zasoby, odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się 
o zamówienia   
c) pełnomocnictwa – mocodawca 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa w pkt 8.9.2, może dokonać również notariusz. 
 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku 
obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8.9.3. Sposób sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia 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.  

8.9.4.  Rodzaj podmiotowych środków dowodowych, jakich Zamawiający żąda 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.  

8.9.5.  Zamawiający zaleca, aby Wykonawca stosował następujący format podpisu elektronicznego:  
 PAdES  (PDF Advanced Electronic Signature), który jest formatem podpisu elektronicznego 
właściwym do podpisywania plików z rozszerzeniem PDF. 
 W przypadku podpisywania dokumentów za pomocą podpisu elektronicznego XADES 
zewnętrzny należy pamiętać, aby załączyć dwa pliki – jeden z samym podpisem, a drugi z 
podpisywanym dokumentem, w przeciwnym razie, w przypadku załączenia tylko jednego 
pliku, oferta zostanie odrzucona, jako niemożliwa do weryfikacji.  

8.9.6. Zamawiający wymaga, aby złożona oferta w terminie składania ofert została prawidłowo  
 podpisana podpisem kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym, w przeciwnym 
przypadku, jeżeli oferta nie będzie prawidłowo podpisana lub Wykonawca nie złoży na 
ofercie podpisu elektronicznego, oferta zostanie odrzucona. 
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ROZDZIAŁ IX.  

INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 

TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH W ZAKRESIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

 

9.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym,  

a Wykonawcami odbywa się poprzez stronę internetową: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/557591 

9.2. Link do postępowania dostępny jest na stronie internetowej: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/557591 

9.3. Zamawiający w zakresie pytań:  

- technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 

platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl.   

- merytorycznych wyznaczył osoby, uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami   tj.:  

✓ Maciej Gębuś – pytania merytoryczne 

✓ Anna Kucharska – sprawy proceduralne 
9.4. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie 

platformazakupowa.pl, który jest dostępny na stronie internetowej  

https://www.platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin; 

9.5. Instrukcja składania ofert dostępna jest na stronie internetowej 

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view 

9.6. Przykładowa instrukcja składania oferty jest dostępna na stronie 

internetowej:https://docs.google.com/document/d/1S_1GyJ5TQoDkIwMQKOcKtU31hkOV

U3ZEMqrSXyA2g8w/edit#heading=h.6jynaot9cbnq 

9.7. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub 

wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.  

9.8. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna przepustowość łącza po 

stronie serwera platformazakupowa.pl oraz użytkownika; 

9.9. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby 

zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria 

platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. 

aktualnej przeglądarki, itp. 

9.10. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je 

na mniejsze paczki po np. 150 MB każda; 

9.11. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie 

przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona; 

9.12. Zamawiający 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, 

https://www.platformazakupowa.pl/redirect-to-step-1/557591
https://platformazakupowa.pl/transakcja/
https://www.platformazakupowa.pl/redirect-to-step-1/557591
mailto:cwk@platformazakupowa.pl
https://www.platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://docs.google.com/document/d/1S_1GyJ5TQoDkIwMQKOcKtU31hkOVU3ZEMqrSXyA2g8w/edit#heading=h.6jynaot9cbnq
https://docs.google.com/document/d/1S_1GyJ5TQoDkIwMQKOcKtU31hkOVU3ZEMqrSXyA2g8w/edit#heading=h.6jynaot9cbnq
https://platformazakupowa.pl/
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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) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 

kodowanie UTF8, 

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

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

Głównego Urzędu Miar. 

 
ROZDZIAŁ X. 

INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 

 I DOKUMENTOW W POSTĘPOWANIU 

 

10.1. Składanie dokumentów, oświadczeń, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji     

    odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej    

    https://platformazakupowa.pl/transakcja/557591  i formularza Wyślij wiadomość. 

10.2. Zamawiający będzie odpowiadał na zapytania wykonawców wysyłając wiadomość     

     publiczną zamieszczoną w dziale Komunikaty na stronie internetowej   

     https://platformazakupowa.pl/transakcja/557591      

10.3. W wyjątkowych przypadkach (np. w sytuacjach awaryjnych) - niedziałania strony   

internetowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/557591  Zamawiający może również   

komunikować się z wykonawcami za pomocą adresu elektronicznego zgk@zgk-katy.pl.  

 
 

ROZDZIAŁ XI. 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

11.1. Termin związania ofertą jest do dnia 13.02.2022r. przy czym pierwszym dniem terminu        

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

11.2. 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 30 dni.  

11.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania     

    ofertą. 

11.4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 11.1., wymaga złożenia przez   

    Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą.  
11.5. Wykonawca może odmówić wyrażenia zgody na wniosek Zamawiającego na związanie ofert  

w nowym terminie. W takim przypadku Zamawiający odrzuca ofertę. 

11.6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/
https://www.platformazakupowa.pl/redirect-to-step-1/557591
https://platformazakupowa.pl/transakcja/503397
https://www.platformazakupowa.pl/redirect-to-step-1/557591
https://platformazakupowa.pl/transakcja/503397
https://www.platformazakupowa.pl/redirect-to-step-1/557591
mailto:zgk@zgk-katy.pl
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ROZDZIAŁ XII.  

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

12.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

12.2. Ofertę oraz  oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie  

podlega   wykluczeniu Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Oferty w formie papierowej nie będą  przyjmowane. 

12.3. 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. 

12.4. Pliki przekazywane przez Wykonawcę powinny być zgodne z załącznikiem nr 2 do 

    Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych    

    wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz   min.       

    wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem   KRI. 

12.5. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie następujących formatów plików:  

    pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, jpeg z zaleceniem na używanie plików pdf. 

12.6. Do kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:  zip lub       

    7Z. 

12.7. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SWZ. 

12.8. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępną na stronie  

internetowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/557591  

    składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, dokumenty sporządzone w języku   obcym  

są  składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

12.9. Jeżeli ofertę składa Pełnomocnik należy złożyć stosowne pełnomocnictwo do  

    reprezentowania   Wykonawcy w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem    

    elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pełnomocnictwo winno być  

    opatrzone datą wystawienia, określać termin obowiązywania oraz   zakres umocowania. 

12.10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym polu  

    składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 

12.11. Platforma zakupowa zaszyfruje oferty w taki sposób, że nie będzie można zapoznać się z ich  

treścią do terminu składania ofert.  

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

     w następujący sposób: 

a) jeżeli posada konto na Platformie zakupowej (jest zalogowany) może samodzielnie zmienić 

lub wycofać ofertę w sposób następujący: 

1) W celu wycofania oferty należy zalogować się i wybrać kafelek Moje oferty. 

Następnie należy przejść do historii ofertowania klikając w czarną strzałkę przy 

wybranej ofercie. 

2) Po przejściu na stronę postępowania, na dole formularza należy przejść do 

szczegółów oferty, klikając ponownie w czarną strzałkę 

3) W okienku Historia oferty w postępowaniu należy kliknąć w przycisk Wycofaj ofertę.  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/
https://www.platformazakupowa.pl/redirect-to-step-1/557591
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System wygeneruje automatyczne potwierdzenie wycofania oferty, które Wykonawca otrzyma 

na pocztę elektroniczną przypisaną do konta; 

b) jeżeli nie posiada konta (nie jest zalogowany) może zmienić swoją ofertę poprzez złożenie 

kolejnej oferty, podając ten sam adres e-mail. System automatycznie wycofa poprzednią 

ofertę (o czym Wykonawca zostanie poinformowany drogą mailową), następnie Wykonawca 

otrzyma powiadomienie na elektroniczną skrzynkę pocztową z prośbą o potwierdzenie 

adresu e-mail. Zweryfikowanie adresu mailowego przy ponownie złożonej ofercie będzie 

zakończeniem procesu złożenia kolejnej oferty. 

 

ROZDZIAŁ XIII.  

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

 

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć na Platformie zakupowej – 

link do postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/557591   w zakładce postępowania 

pod nazwą: Zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta i Gminy Katy Wrocławskie. 

 

13.1. Termin składania ofert: 

 

13.2. Miejsce otwarcia ofert: 

 

Otwarcie ofert nastąpi na Platformie zakupowej na stronie internetowej 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/557591 

 

13.3. Termin otwarcia ofert: 

 

 

13.4. Informacje podawane podczas otwarcia ofert 

 

Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu informatycznego, a w przypadku awarii tego systemu, 

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

otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

W przypadku awarii systemu informatycznego Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia 

ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  Zamawiający, najpóźniej przed 

otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o 

kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Informacja z otwarcia ofert 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/557591 

niezwłocznie po otwarciu ofert w dziale Komunikaty.  

 
 
 
 
 
 

14.01.2022r. godz. 10:00 

14.01.2022r. godz. 10:05 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/
https://www.platformazakupowa.pl/redirect-to-step-1/557591
https://www.platformazakupowa.pl/redirect-to-step-1/557591
https://platformazakupowa.pl/transakcja/..........
https://www.platformazakupowa.pl/redirect-to-step-1/557591
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ROZDZIAŁ XIV.  

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  

 
14.1. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym. 

14.2. Cena jednostkowa w zł/Mg, określona w ofercie, nie może ulec zmianie przez cały okres    

     trwania umowy.  

ROZDZIAŁ XV. 

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT 

 
Zamawiający zastosuje punktowe wagi kryteriów oceny ofert. 
 
15.1. Kryteriami oceny ofert są: 

a) Cena oferty brutto, maksymalna ilość punktów 60,00 pkt 
b) Kryterium czasu oczekiwania na rozładunek 25,00 pkt 
c) Termin płatności faktury VAT, maksymalna ilość punktów 15,00 pkt 

 
Ad. a) Liczba punktów w kryterium cena (PC): 
 
Punkty (PC) dla ofert w kryterium cena brutto  zostaną obliczone ze wzoru: 

 

PC =
najniższa cena oferty brutto spośród badanych ofert

cena brutto badanej oferty
 𝑥60 [𝑝𝑘𝑡] 

 
Ad. b) Liczba punktów w kryterium czasu oczekiwania na rozładunek (PR):  
 
Punkty (PR) dla ofert w kryterium oczekiwanie na rozładunek zostaną przyznane w sposób 
następujący: 
 
a) za czas oczekiwania na rozładunek do 30 min. - 25pkt 
b) za czas oczekiwania na rozładunek powyżej 30 min. do  60 min. - 15pkt 
c) za czas oczekiwania na rozładunek powyżej 60 min. do 120 min. - 5 pkt 

 
Maksymalny czas oczekiwania na rozładunek wynosi 120 h. 
 
Ad. c) Liczba punktów w kryterium termin płatności faktury VAT (TP): 
 
Punkty (TP) dla ofert w kryterium termin płatności faktury VAT zostaną przyznane w sposób 
następujący: 
d) za wystawienie faktury VAT za usługę zagospodarowania odpadów z 14-dniowym terminem 

płatności Wykonawca otrzyma 5 pkt 
e) za wystawienie faktury VAT za usługę zagospodarowania odpadów z 21-dniowym terminem 

płatności Wykonawca otrzyma 10 pkt 
f) za wystawienie faktury VAT za usługę zagospodarowania odpadów z 30-dniowym terminem 

płatności Wykonawca otrzyma 15 pkt 
 

Minimalnym terminem płatności jest termin 14-dniowy. 
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Maksymalnym terminem płatności faktury VAT jest termin 30-dniowy. 

15.2. Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jeśli będzie posiadała największą liczbę punktów  

    w kryteriach oceny ofert, będzie spełniała warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca nie    

    będzie podlegał wykluczeniu, a jego oferta - odrzuceniu. 

15.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim   

    wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ w szczególności Wykonawca   

     będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu, nie będzie podlegał wykluczeniu, a jego  

     oferta nie będzie podlegała  odrzuceniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu  

     o podane kryteria wyboru.  

15.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie  

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,  

Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, gdzie Wykonawcy 

składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowanych w ofertach. 

 
ROZDZIAŁ XVI.  

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
 

16.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie         

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

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

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli 

są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne. 

16.2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 1) i 2), na stronie  

    internetowej prowadzonego postępowania. 

16.3. Zawarcie umowy z wykonawcą nastąpi w oparciu o wzór umowy stanowiący załącznik do    

SWZ. Wykonawca jest zobowiązany w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

podpisać 2 egzemplarze umowy zgodnej z treścią wzoru umowy. 

16.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od  

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

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

terminu, o którym mowa w pkt 16.4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę, 

16.6. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  
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a) nie złożono żadnej oferty;  

b) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;  

c) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający 

może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;  

d) w przypadku, o którym mowa w art. 248 ust. 3 PZP, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej 

samej cenie; 

e) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć;  

f) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;  

g) Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  

z uwzględnieniem art. 263 PZP;  

16.7. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed  

upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze 

prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.  

16.8. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia  

równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu – podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne.  

16.9. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 16.8., na stronie  

internetowej prowadzonego postępowania.  

16.10. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po  

stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 

przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym postępowaniu,  

w szczególności kosztów przygotowania oferty.  

16.11. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający  

niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym 

postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 

zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

16.12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od  

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców 

oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 
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ROZDZIAŁ XVII. 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

 

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

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

Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

17.2. Przysługują wykonawcy następujące środki prawne: 

a) odwołanie 

b) skarga do sądu; 

17.3. Odwołanie przysługuje na: 

a) niegodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania wykonawców oraz na projektowane 

postanowienie umowy;  

b) zaniechanie czynności Zamawiającego  w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

systemie kwalifikowania wykonawców, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie 

ustawy 

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.  

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

17.5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo  

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

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on    

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

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

    PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

17.7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy  

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

17.8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego  

dalej „sądem zamówień publicznych”. 

17.9. Szczegółowe postanowienia dotyczące przysługujących wykonawcy środków ochrony prawej  

zawiera dział IX ustawy z dnia 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 

2019 poz. 2019) - Środki ochrony prawnej. 
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ROZDZIAŁ XVIII. 

ODRZUCENIE OFERTY 

 

Odrzucenie oferty następuje w przypadku, gdy oferta:  

18.1. Została złożona po terminie składania ofert;  

18.2. Została złożona przez Wykonawcę:  

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania, lub  

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub  

c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa  

w art. 125 ust1.pzp. lub podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak 

podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu,  lub innych 

dokumentów lub oświadczeń;  

18.3. Jest niezgodna z przepisami ustawy;  

18.4. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  

18.5. Jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;  

18.6. Nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi    

oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert w wymagany sposób;    

18.7. Została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia    

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  

18.8. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;  

18.9. Zawiera błędy w obliczeniu ceny  

18.10. Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której  

mowa w art.223 ust.2 pkt 3; 

18.11. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

18.12. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu  

związania ofertą; 

 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 
4. Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów – nr 4 
5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

 – załącznik nr 5 
6. Wykaz narzędzi Wykonawcy – załącznik nr 6 
7. Wzór umowy – załącznik nr 7 
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Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTY 
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji  

na zadanie: Zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa Wykonawcy:  
 

Adres:  
 

REGON:  
 

NIP:  
 

KRS:  
 

 

Telefon:  
 

E-mail:  
 

Osoba do kontaktu:  
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za podane niżej ceny:  

 
Lp. 

Kod  
odpadów 

Rodzaj odpadów 

Prognozowa
na ilość 

odpadów 
Mg 

 

Cena 
jednostko

wa  
 netto 
zł/Mg 

Wartość 
oferty 

 netto zł 
 

Poda
tek 
VAT 
zł 
 
 

Wartość 
oferty  
brutto 

zł 
 

 
1. 

 
15 01 01 

Opakowania  
z tektury 

120  
   

  2.    15 01 02 Opakowania 
z tworzyw sztucznych 

80  
   

3. 15 01 06 Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

260  
   

4. 15 01 07 Opakowania 
ze szkła 

10  
   

5. 19 08 01 Skratki 45 
 

 
   

6. 19 08 02 Zawartość piaskowników 
 

10  
   

7. 20 02 01 Odpady ulegające 
biodegradacji 

20  
   

8. 20 03 01 Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 

komunalne 
1150  

   

9.  20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic 
i placów 

30  
   

10. 20 03 07 Odpady 
wielkogabarytowe 

30  
   

11. SUMA 
 

 
1755  
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2. Zapewniamy wykonanie zamówienia w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy  

o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem postanowień umowy  §4 ust. 5 i 6 będącej złącznikiem 
do SWZ.  

3. Oświadczamy, że oferujemy czas oczekiwania na rozładunek:…….. 
4. Oświadczamy, że oferujemy……………….. - dniowy termin płatności. 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ i akceptujemy 

je bez zastrzeżeń. 
6. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do dnia 13.02.2022r. 
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszym wzorem umowy, na warunkach 
określonych w niniejszej SWZ. 

8. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy siłami własnymi/zamierzamy powierzyć 
podwykonawcom poniżej określony zakres prac* 

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

         ……………………………………………………………………………………………………….. 
9. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu będę korzystał z zasobów 

podmiotu trzeciego:  

TAK/NIE* ,  
(*niewłaściwe skreślić) 
w następującym warunku udziału w postępowaniu: ……………………………………………………, 
Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby: ……………………………………………………., 

 

10. Oświadczamy, że jesteśmy (należy podać rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca) 
(zaznaczyć właściwą opcję) (1): 

 mikroprzedsiębiorstwem 

 małym przedsiębiorstwem 

 średnim przedsiębiorstwem 

 Inne ………………………………… 

 

11. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Wskazane poniżej informacje zawarte w 
ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania:* 

 
 

l.p. 
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji stanowiącej 

tajemnicę przedsiębiorstwa 

Strony w ofercie (wyrażone 

cyfrą) 

od do 
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12. Informujemy, że wybór naszej oferty nie prowadzi / prowadzi* do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego w następującym zakresie (UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest 
wypełnić poniższe informacje w przypadku powstania obowiązku podatkowego.  
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi powinna odpowiadać nazwom wskazanym w Polskiej 
klasyfikacji wyrobów i usług wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
04.09.2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1676 z późn. zm.): 

a. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: ……………… o wartości (bez kwoty podatku): ………… zł netto, 
stawka podatku od towarów i usług……………………% 

b. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: ……………… o wartości (bez kwoty podatku): ………… zł netto,  
stawka podatku od towarów i usług……………………% 

13. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu 
danych osobowych (RODO**), o której mowa w niniejszej SWZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. ………………. 
 
...............................                                                           .................................................................... 
   miejsce i data                                                                                  Podpis Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić, 
** 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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Załącznik nr 2 –  
oświadczenie składane na podstawie art. 273 ust. 2 ustawy PZP  

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 
 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 

 
 
Składając ofertę w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym  oświadczam, że 
nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie określonym przez 
Zamawiającego w niniejszej SWZ. 
 
 
 
 
 
  ................................                                                             ..................................................... 
       Miejsce i data                                                           Podpis Wykonawcy   
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
……………………………………………. (podać podstawę wykluczenia spośród wymienionych punktów art. 
108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Ustawy PZP). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością podjąłem następujące środki 
naprawcze: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  ................................                                                             ..................................................... 
       Miejsce i data                                                                           Podpis Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU 
UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/-ych podmiotu/-tów, na którego/-ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu 
  
…........................................................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................................... 
   (podać nazwę/firmę, adres i w zależności od podmiotu także NIP/PESEL, REGON, KRS/CeiDG) 
 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
  ….............................                                                             ….................................................. 
       Miejsce i data                                                                            Podpis Wykonawcy  
 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM 
UDOSTĘPNIAJĄCYM ZASOBY 

 
 

1) Oświadczam, że zamierzam powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom  
 
………………………………………………………………………………………………… 
(podać nazwę/firmę, adres i w zależności od podmiotu także NIP/PESEL, REGON, KRS/CEiDG) 
 
2) Oświadczam, że w stosunku do ww. podwykonawców nie zachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia.   
 

 
  ….............................                                                                     ….................................................. 
       Miejsce i data                                                                          Podpis Wykonawcy 

 
 
 

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.  

 
 

….............................                                                             ….................................................. 
       Miejsce i data                                                                         Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 -  
oświadczenie składane na podstawie art. 273 ust. 2 ustawy PZP 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU 
 W POSTĘPOWANIU 

 
 
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie:  
 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 

 
 
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 
dokumentach zamówienia. 
 
 
  ................................                                                             ..................................................... 
       Miejsce i data                                                                           Podpis Wykonawcy 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY POLEGAJĄCEGO NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW 

 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez 
Zamawiającego w dokumentach zamówienia polegam na zasobach następującego/ych 
podmiotu/ów 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
w następującym zakresie: 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 
 
  ................................                                                             ..................................................... 
       Miejsce i data                                                                             Podpis Wykonawcy 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  
 
 
….............................                                                             ….................................................. 
       Miejsce i data                                                                            Podpis Wykonawcy 
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załącznik nr 4 –  
oświadczenie składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy PZP 

 
 

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 
 UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

(wypełnić tylko w przypadku wskazania podmiotu, na którego zasobach polega Wykonawca) 
 
 
Nazwa Podmiotu: 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
Adres Podmiotu: 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ja, niżej podpisany oświadczam, że w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie 
podstawowym na: 

 
 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 

 
 
zobowiązuję się do udostępnienia  Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………….........(podać nazwę i adres Wykonawcy)  
 
następujących zasobów*: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
w następującym zakresie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 

….............................                                           ….......................................................................... 
   Miejsce i data                                              Podpis osoby właściwej do reprezentacji Podmiotu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

34 
 

Załącznik nr 5 
 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY 
KAPITAŁOWEJ 

 
 
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie:  

 
Zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 

 
 
oraz w nawiązaniu do zamieszczonej w dniu……………………na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji z otwarcia ofert oświadczamy, że: 
 
1) nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu stawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym 
postępowaniu  
 

2) należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu stawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę*: 

 
Lista Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu,  

należących do tej samej grupy kapitałowej * 
 

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

 
 
….............................                                                             ….................................................. 
       Miejsce i data                                                                            Podpis Wykonawcy 
 

 
 
 
 
 
Wraz ze złożeniem oświadczenia w zakresie pkt 2, Wykonawca winien przedstawić: 
a) dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
b) dowody, że przygotował ofertę niezależnie od innego Wykonawcy  

 
 



 

35 
 

Załącznik nr 6 
 

 

WYKAZ NARZĘDZI 
 
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie:  
 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 

 

Oświadczam, że do realizacji zamówienia dysponuję następującymi narzędziami (należy podać dane 
i lokalizację instalacji do przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia): 
 

Lp. Opis instalacji odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów wraz 

z podaniem adresu  

Ilość 

 

Podstawa dysponowania 
 

1.    

 
W przypadku gdy, Wykonawca przy realizacji zadania będzie korzystał ze zdolności technicznej innych 
podmiotów, zobowiązany jest przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
 

 
 
 
….............................                                                             ….................................................. 
       Miejsce i data                                                                            Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 
 

UMOWA NR ZGK..../……/2022 
zawarta w dniu ...... w Kątach Wrocławskich pomiędzy  

Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. 1 Maja 26B w Kątach 

Wrocławskich,  zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063479,  

o kapitale zakładowym 83 394 296,00 zł NIP:  913-00-03-094, REGON: 932195516 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

 

Prezesa Zarządu – Marek Buczak 

a 

 

zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, reprezentowaną/ym przez:  
- ................................................... - …………………………… 
Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r.  – Prawo 
zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej „umową” jest zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 
2. W poniższej tabeli przedstawiono prognozowane ilości odpadów przeznaczonych do 

zagospodarowania przez Wykonawcę.  
 
 Tabela 1. Wykaz odpadów przeznaczonych do zagospodarowania w okresie trwania umowy 

 

Kod  
odpadów 

Rodzaj odpadów 

Prognozowana 
ilość odpadów 

Mg 
 

 
15 01 01 

Opakowania z tektury 
 

15 01 02 Opakowania 
z tworzyw sztucznych 

 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe  

15 01 07 Opakowania 
ze szkła 

 

19 08 01 Skratki  

19 08 02 Zawartość piaskowników  

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji  

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic 
i placów 

 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe  

SUMA   
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3. Dostarczanie mniejszej ilości odpadów nie stanowi dla Wykonawcy podstawy dochodzenia 

roszczeń od Zamawiającego. 
4. Usługa zagospodarowania odpadów komunalnych musi być realizowana zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z: 
1) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797 z późn. zm.) oraz 
rozporządzeniami wykonawczymi, 

2)  obowiązującym w czasie trwania niniejszej umowy  Krajowym Planem Gospodarki Odpadami  

3) obowiązującym w czasie trwania niniejszej umowy Wojewódzkim Planem Gospodarki  
    Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego  

5. Odpady  będace przedmiotem zamówienia dostarczone będą przez Zamawiającego do 
Wykonawcy. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie przyjętą ilość odpadów. 
7. Punkt odbioru odpadów przez  Wykonawcę, do którego Zamawiający będzie dostarczał odpady, 

znajduje się w miejscowości: ….. 
8. Termin realizacji usługi przez Wykonawcę wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy  

z zastrzeżeniem § 4 ust.5 i 6. 
9. Realizacja usługi prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i 

zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością. 
 
 

§ 2 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania dostarczanych odpadów w dniach od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7OO-18OO oraz w soboty 7OO-12OO, z wyjątkiem świąt 
ustawowo wolnych od pracy. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odpady mogą być przyjmowane także poza 
ustalonymi dniami i godzinami, na zasadach uzgodnionych przez strony umowy w aneksie do 
umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż czas oczekiwania na rozładunek odpadów dostarczonych przez 
Zamawiajacego  wynosi…..i zobowiązuje się jego przestrzegania. 

 
§ 3 

 
1. Dostarczone odpady będą każdorazowo ważone przy wjeździe na punkt przyjęcia odpadów  

i sprawdzane przez pracowników Wykonawcy pod względem zadeklarowanej zgodności  
z kartą przekazania odpadu. 

2. Podstawą do wypełniania karty przekazania odpadu jest wydruk z wagi (kwit wagowy) 
zawierający dane dotyczące ilości i rodzaju dostarczanych odpadów oraz nr rejestracyjny 
pojazdu. Kwit wagowy musi być potwierdzony czytelnym podpisem pracownika Wykonawcy jak 
również pracownika dostarczającego odpady. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy kart przekazania odpadów raz         
w miesiącu na podstawie kwitów wagowych.  
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§ 4 
 

1. Ceny jednostkowe za zagospodarowanie 1 Mg odpadów o kodach określonych w niniejszej 
umowie muszą być zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy tj. z formularzem ofertowym 
Wykonawcy złożonym na etapie postępowania.  

2. Do cen określonych której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i jest niezmienna w okresie trwania umowy. 

3. Wartość umowy stanowi cena oferty w kwocie ….. brutto (słownie: ………………………….) 
4. Wartość umowy nie stanowi rzeczywistego, łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, gdyż 

wynagrodzenie Wykonawcy będzie liczone na podstawie iloczynu cen jednostkowych 
określonych w ust. 1 n/n paragrafu oraz rzeczywistych ilości przekazanych do 
zagospodarowania odpadów.  

5. Całkowite łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji usługi zagospodarowania 
odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nie może przekraczać 
kwoty………brutto (słownie: ………………………….). 

6. Po wyczerpaniu kwoty, o której mowa w ust.5 n/n paragrafu umowa ulega rozwiązaniu przed 
terminem określonym w  § 1 ust.8.  

7. Zamawiający i Wykonawca, każdy we własnym zakresie, zobowiązują się monitorować poziom 
wykorzystania łącznego wynagrodzenia o którym mowa w  ust.5 n/n paragrafu.  

8. Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiajacego, na piśmie lub drogą 
elektroniczną na adres: m.gebus@zgk-katy.pl o tym, że suma wynagrodzenia należnego 
wykonawcy przekroczyła 80% łącznego wynagrodzenia o którym mowa w  ust.5 n/n paragrafu. 

 
§ 5 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za okres trwania umowy będzie liczone na podstawie faktycznej 

ilości przyjętych do zagospodarowania odpadów komunalnych, wyrażonych w Mg i stałej ceny 
jednostkowej określonej w formularzu oferty,  stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy wystawiane będą w okresach miesięcznych. Do 
faktury należy dołączyć zestawienie dostarczonych odpadów, zawierające specyfikację ilości i 
rodzaju dostarczonych przez Zamawiającego odpadów, wskazanie numerów rejestracyjnych 
pojazdów dostarczających odpady oraz datę dostarczenia odpadów. 

3. Płatnikiem faktur VAT jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, ul. 
1-go Maja 26B, 55-080 Kąty Wrocławskie, NIP 913-000-30-94. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP: ….. 
5. Termin płatności faktur VAT wynosi …… dni.  
6. Faktury będą płatne na konto Wykonawcy (podać nazwę banku i numer 

konta),............................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

7. Zamawiający dopuszcza rozliczenie miesięczne fakturami VAT w formie elektronicznej na 
podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. jedn. Dz.U. z 2020 
nr 106 z późn zm.). Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania faktur w formie elektronicznej 
na następujący adres e-mail Zamawiającego: efaktura@zgk-katy.pl z następującego adresu e-
mail Wykonawcy……………………… 

8. Zamawiający dopuszcza przyjmowanie faktur w formie papierowej w przypadku problemów 
technicznych uniemożliwiających przesyłanie faktur drogą elektroniczną.   
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§ 6 
 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony stosują kary umowne: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

od wartości umowy określonej w § 4, ust. 3.  
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% od wartości umowy określonej w §4, ust. 3. 
3. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób wykonujących wskazane w § 7 ust.1 pkt a) i b) 

czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 
Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących dane prace na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) za każdego pracownika 
niezatrudnionego na podstawie umowy o pracę i wykonującego prace oraz liczby miesięcy w 
okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 

4. Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, wynosi maksymalnie 20% 
wartości brutto umowy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

§ 7 
 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: 

a) pracowników obsługujących przyjęcie odpadów komunalnych do 
zagospodarowania 

b) pracowników Wykonawcy upoważnionych do kontaktu z Zamawiającym 
2. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie 7 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności 
w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać: 
aa) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  
bb) datę złożenia oświadczenia,  
cc) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,  
dd) rodzaj umowy o pracę 
ee) wymiar etatu  

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
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Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów i nr 
PESEL pracowników). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

 
2. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy zamawiający uprawniony jest do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 
wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w punkcie 1 ppkt a) i b) niniejszego paragrafu czynności.  
a) Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu 
zatrudnienia o pracę– określonych w pkt a) - d) 

b) żądania wyjaśnień, w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 

§ 8 
 

Osobami upoważnionymi do kontaktów w ramach realizacji zamówienia są: 
- po stronie Zamawiającego:  
Maciej Gębuś, tel. 509-406-758 
Email:. m.gebus@zgk-katy.pl   
- po stronie Wykonawcy:  
………………………………………………….tel………………………………………………… 
email:……………………………………………… 

 
§ 9 

 
1.  Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy. 
1) Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy: 

a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, albo wszczęte postępowanie układowe 
lub naprawcze wobec Wykonawcy, albo likwidacja 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy 
c) Wykonawca nie wykonuje umowy przez okres 14 dni pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego do przyjęcia odpadu 
d) zaszły okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, a których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy 
2) Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku zamknięcia instalacji w skutek 
decyzji wydanej przez uprawnione organy. 
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2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia 
pod rygorem nieważności odstąpienia i przekazane stronie co najmniej 14 dni przed 
terminem odstąpienia. 

 
§ 10 

 
1. Strony umowy w sprawie zamówienia niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie 

okoliczności związanych z wystąpieniem zachorowań na COVID-19 na należyte wykonanie 
tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten 
wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub 
dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:  

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 
zamówienia;  

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;  

c) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia 
lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  

d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności  
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;  

e) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 
możliwość wykonania umowy; 

2. Każda ze stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-
19 na należyte wykonanie tej umowy.  

3.  Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie 
swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których 
mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne 
oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.  

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 
których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy może 
w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:  

a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 
umowy lub jej części; 

b) zmianę sposobu wykonywania usługi; 
c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub 

sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia 
spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy;  

5. Strona umowy, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności 
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności 
związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub 
odszkodowań, lub ich wysokość.  

6. Strony, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą 
wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z 
wykonaniem zamówienia lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w 
szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić 
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wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić 
zakres wzajemnych świadczeń. 

 
§ 11 

 
1. Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo 

i   rzeczowo Sąd. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem  nieważności. 
 

§ 12 
 
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności oraz praw  
i obowiązków wynikłych z niniejszej umowy na jakiekolwiek podmioty czy osoby trzecie. 
 
 

§ 13 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będę miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, przepisy o odpadach oraz przepisy Prawa zamówień publicznych. 
 

§ 14 
 
Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy. 
 

 
§ 15 

 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz oferty – załącznik nr 1 

2. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów objętych 

przedmiotem zamówienia – załącznik nr 2. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                           WYKONAWCA 
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