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Kobiór, wrzesień 2022r. 
Znak sprawy: GK.271.01.2022  
 
  
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu  nieograniczonego 
zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Pn.: 

„Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy Kobiór w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.”   

 

o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej progi unijne (powyżej kwoty 214 000,00 euro) 
określone w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  

o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.  
 

 

 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Kobiór 
REGON: 276257707 
NIP: 638-17-91-816 
Miejscowość: 43-210 Kobiór 
Adres: ul. Kobiórska 5 
Strona internetowa: www.kobior.pl, www.bip.kobior.pl 
e-mail: gmina@kobior.pl 
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: Skrytka ePUAP: /puybm6470x/SkrytkaESP 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do środy w godzinach: 730 - 1530 

     w czwartki w godzinach: 730 -17oo  

                                                    w piątki w godzinach: 730 - 1400 
 

 

                                                      
        Zatwierdził: 

                          z up. Wójta mgr Bronisław Gembalczyk 
        Sekretarz Gminy  
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Informacje wstępne:  
 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwaną dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”.  
 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia zastosowanie mają przepisy 
w/w ustawy wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.  
 

3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
oraz do umów w sprawach zamówień publicznych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. 
– Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.  
 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  
 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych z następujących powodów:  
1) brak możliwości podziału na części ze względu na brak wydzielenia przez Radę Gminy Kobiór sektorów, o 
których mowa w art. 6d ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.),  
2) przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług funkcjonalnie ze sobą związanych (ich rozdzielenie 
mogłoby spowodować problemy organizacyjne związane z odpowiedzialnością za poszczególne części 
zamówienia, wykonywane przez różnych Wykonawców), 
3) możliwe jest wykonanie usług objętych niniejszym postępowaniem przez jednego Wykonawcę,   
4) możliwe jest udzielenie zamówienia na usługi objęte niniejszym postępowaniem w tym samym czasie, 
4) brak możliwości zagwarantowania odpowiedzialności za uzyskanie wskaźników selektywnej zbiórki 
odpadów od kilku Wykonawców realizujących zadania w zakresie systemu odpadów na terenie gminy,  
5) podwyższone koszty realizacji usługi (wielu Wykonawców ujęłoby w cenie te same koszty pośrednie np. 
utrzymanie systemu sprawozdawczości, ubezpieczenie, zarządzanie flotą). 
 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
 

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7. 
 

9. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego 
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.  
 

10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej. Zamawiający nie 
przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
 

11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
 

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o 
której mowa w art. 261 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty.  
 

13. Zamawiający, w pkt. 4.5 niniejszej SWZ, określa wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku 
pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.  
 

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

15. Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których 
mowa w art. 94 ustawy Pzp.  
 

16. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, o których 
mowa w art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.  
 

17. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. Zamawiający nie dopuszcza 
złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.  
 

18. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin 
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 
 
Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.  
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
 
Gmina Kobiór 
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór, woj. śląskie  
NIP: 638-17-91-816 
Regon 276257707 
tel. 32 218 81 82 
adres poczty elektronicznej: gmina@kobior.pl, adres do korespondencji: eko@kobior.pl  
adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
https://bip.kobior.pl/index.php?gid=4ad30be56f1599e6222f054f73645e5e&lpos=0_3&rpos=-1_-1  
platforma do składania ofert i komunikacji: miniPortal.uzp.gov.pl, adres: https://miniportal.uzp.gov.pl 
adres ePUAP: Skrytka /puybm6470x/SkrytkaESP 
 
 

Rozdział 2 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 
 
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 
https://bip.kobior.pl/index.php?gid=4ad30be56f1599e6222f054f73645e5e&lpos=0_3&rpos=-1_-1 
ID postępowania udostępnione jest w szczegółach danego postępowania na miniPortalu. Dane 
postępowania można wyszukać również na „Liście wszystkich postępowań” w miniPortalu, klikając 
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.  
 
 

Rozdział 3 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy Pzp.  
 
3.2 Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 139 ust. 1 pzp (tzw. „procedura odwrócona”).  
 
 

Rozdział 4 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
4.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Świadczenie usług odbierania i 
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kobiór w 
okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023”, zwanego dalej zamówieniem lub przedmiotem zamówienia.  
 
4.2. Zakres zamówienia:  

a) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 
niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kobiór oraz zebranych w Punkcie Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

b) Zaopatrzenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki LDPE do selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, pojemniki do gromadzenia popiołu oraz pojemniki do gromadzenia 
odpadów kuchennych ulegających biodegradacji. 

c) Doposażenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, oraz 
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pozostałe usługi wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa związanymi z realizacją zamówienia, uwzględnieniem 
przepisów prawa miejscowego, regulujących zasady gospodarowania odpadami w Gminie Kobiór, oraz 
zgodnie z postanowieniami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym zał. 1 do 
SWZ.  

 
4.3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 1 do SWZ.  
 
4.4. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
 

 90 50 00 00 - usługi związane z odpadami  
 90 51 10 00 - usługi wywozu odpadów  
 90 51 12 00 - usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych  
 90 51 20 00 - usługi transportu odpadów  
 90 51 31 00 - usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych  
 90 51 40 00 - usługi recyklingu odpadów  
 90 53 30 00 - usługi gospodarki odpadami  
 34 92 84 80 - pojemniki i kosze na odpady i śmieci.  

  
4.5. Wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp: 
  
4.5.1 Zgodnie z przepisem art. 95 ustawy Zamawiający określa na usługi objęte niniejszym przedmiotem 
zamówienia wymagania w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).  
 
4.5.2 Stosownie do wymogu określonego w pkt. 4.5.1, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących następujące czynności w 
zakresie realizacji zamówienia:  

a) koordynowanie zadań Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, w szczególności nadzór nad 
właściwą realizacją usługi,  
b) kierowanie i obsługa pojazdów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia (kierowcy, 
pomocnicy, ładowacze);  
c) obsługa PSZOK w zakresie wymaganym w opisie przedmiotu zamówienia.  

 
(Uwaga: obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako 
podwykonawcy).  
 
4.5.3 Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy (PPU) – stanowiących zał. nr 
2 do SWZ.  
 
 

 
Rozdział 5 

PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE. 
 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.  
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Rozdział 6 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
6.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy począwszy od 01.01.2023 r. (w przypadku 
przedłużenia się procedury wyboru, bezpośrednio po jego uprawomocnieniu), z zastrzeżeniem terminów 
określonych w OPZ oraz postanowień określonych w pkt. 6.2. 
 
6.2. Umowa będzie realizowana w terminie wskazanym w pkt 6.1, jednak nie dłużej niż do dnia (włącznie z 
tym dniem), w którym wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, osiągnie wartość 
brutto wskazaną w § 10 ust. 1 PPU - zał. nr 2 do SWZ.  
 
 

Rozdział 7 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące:  
 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;  
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.  
 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów; 
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:  

a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od mieszkańców nieruchomości, o którym mowa w art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późń. zm.  w 
zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem. 
b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w 
opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) w zakresie transportu odpadów 
oraz w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z 
wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz. 699 z późń. 
zm.),  
 

Uwaga:  
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagania 
odnoszą się do tych podmiotów wspólnie składających ofertę, które będą wykonywać 
(realizować) zakres zamówienia wymagający odpowiednich zezwoleń i wpisów do 
właściwego rejestru.  

 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:  

odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 
1 000 000 PLN (słownie:  jeden milion zł) 
 
Uwaga: 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, 
że powyższy warunek spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców albo łącznie wszyscy 
Wykonawcy.  
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4) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:  
a) Doświadczenie: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał lub wykonuje:  
- należycie co najmniej 1 usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych (zmieszanych i segregowanych) o łącznej masie odebranych odpadów w 
jednym roku (w 12 następujących po sobie miesiącach), w ilości co najmniej 2000 Mg i 
wartości minimum 1 000 000 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych).  
Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy, 
ilościowy i wartościowy nie został jasno wykazany, wykonawca winien zakres ten 
określić w zał. nr 8, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w 
postępowaniu.  
 
Uwaga:  
W przypadku składania ofert przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek jest spełniony, 
jeżeli co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
wykaże się doświadczeniem, o którym mowa powyżej.  
 
b) Potencjał techniczny: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca 
wykaże, że do wykonania zamówienia dysponuje następującym potencjałem technicznym:  
- co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych, 
- co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych,  
- co najmniej 2 pojazdami o zabudowie bramowej bądź alternatywnie 2 pojazdami o 
zabudowie hakowej,  
- co najmniej jednym pojazdem małogabarytowym do odbioru odpadów z miejsc o 
utrudnionym dostępie;  
 
Wyżej wymieniona ilość sprzętu jest ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu, jaką 
Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby 
odpady komunalne z terenu Gminy Kobiór były na bieżąco odbierane i zagospodarowane.  
 
Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny spełniać normy dopuszczalnej 
emisji spalin – co najmniej norma Euro 4.  

 
Uwaga: 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, 
że powyższy warunek spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców albo łącznie wszyscy 
Wykonawcy.  

 
7.2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, 
uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych 
interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na 
każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).  
 
7.3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 
którym mowa w pkt 7.1.2) jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 
lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.  
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7.4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z 
wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
  
7.5. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności 
są wymagane.  
 
7.7 Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 9 SWZ.  
 
 

Rozdział 8 
PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 
8.1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający wykluczy z postępowania 
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, w art. 46-48 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych.  
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. 2021 poz. 1745),  
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296—307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270— 277d Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo skarbowe,  
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. 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 
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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, 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 ustawy, 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.  
 

8.1.1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. oraz art. 7 ust.1 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego: 
 

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 
2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji 
objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 
lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) 
dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 
lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą 
w Rosji; 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub 
pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu;  

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 
kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu 
dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości 
zamówienia. 

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp 
wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy 
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 
2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 
37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest 
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podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o 
ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

  
8.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust 1 pkt 4, 8 i 10 ustawy Pzp 
zgodnie, z którymi wykluczeniu podlega wykonawca:  
 

1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 
albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;  
 
2) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w 
błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w po-
stępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest 
w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;  
 
3) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, 
co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.  

 
8.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia.  
 
8.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz 
art. 109 ust. 1 pkt 4, 8 i 10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 
przesłanki:  
 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem 
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;  
 
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;  
 
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.  

 
8.5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności wskazane w pkt 8.4 SWZ są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli 
podjęte przez wykonawcę czynności wskazane w pkt 8.4 SWZ nie są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.  
 
8.6. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 9 SWZ.  
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Rozdział 9 
INFORMACJA O  JEDZ  ORAZ  PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 
9.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:  
 

a) oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, 
że Wykonawca na dzień składania ofert:  
 nie podlega wykluczeniu,  
 spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

b) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz  
art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 

c) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia określonych 
jak wyżej (jeżeli dotyczy).  

 
9.1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ (JEDZ), Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie 
jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w 
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie 
art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”, w zakresie 
wskazanym w niniejszej SWZ.  
 
Zamawiający zamieszcza na swojej stronie JEDZ w formacie .xml stanowiący zał. nr 4 do SWZ. 
  
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDZ:  
 

1. JEDZ należy przekazać zgodnie ze wzorem standardowego formularza w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
 
2. Wykonawca może przygotować JEDZ z wykorzystaniem narzędzia ESPD. Jednolity Dokument 
przygotowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem narzędzia ESPD dla przedmiotowego 
postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia 
ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SWZ. W celu wypełnienia własnego oświadczenia w formie 
JEDZ z wykorzystaniem narzędzia ESPD, Wykonawca powinien wykonać kolejno następujące 
czynności:  
- pobrać plik w formacie .xml ze strony Zamawiającego – stanowiący zał. nr 4 do SWZ, który po 
zaimportowaniu do narzędzia dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl umożliwi 
wypełnienie JEDZ za pomocą powyższego narzędzia i w zakresie wskazanym przez zamawiającego 
(Uwaga: Jest to rozwiązanie jedynie fakultatywne, Wykonawca może przygotować JEDZ w innej 
formule dopuszczonej w ustawie i niniejszej SWZ).  
− wskazać, że podmiot korzystający z narzędzia jest Wykonawcą;  
− zaznaczyć czynność zaimportowania ESPD;  
−załadować pobrany plik, wybrać państwo Wykonawcy i przejść do wypełniania JEDZ,  
− po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 
Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym 
przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.  
 
3. Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełniania Jednolitego Dokumentu, 
znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), dostępnych na stronie 
internetowej www.uzp.gov.pl, Repozytorium Wiedzy, Prawo zamówień publicznych- Regulacje, 
Prawo krajowe, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Bezpośredni link do strony: 
(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-
krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia). 
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4. W części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich 
kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych sekcji. 
 
5. Zamawiający nie wymaga przedstawienia informacji dla części V.  

 
9.1.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt 9.1 SWZ lub są one niekompletne lub 
zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na 
ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  
 
9.1.3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń, o których mowa 
w pkt 9.1 SWZ.  
 
9.1.4. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1 SWZ budzą wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub 
dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub 
dokumentów.  
 
9.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.4 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z których musi wynikać, które usługi wykonają poszczególni 
wykonawcy.  

9.2.1. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 7 do SWZ. 
9.2.2. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.  

 
9.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków 
dowodowych (aktualnych na dzień złożenia) :  
 
 

9.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
 
1)  w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 7.1.2) SWZ,  

a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od mieszkańców nieruchomości, o którym mowa w art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późń. zm.)  w 
zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem. 
b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w 
opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) w zakresie transportu odpadów 
oraz w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z 
wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz. 699 z późń. 
zm.),  

  
2)  w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 7.1.3) SWZ, 

dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (słownie:  jeden milion zł). 
 
 

3) w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 7.1.4)  SWZ,  
 

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
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ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi 
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 
miesięcy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ  

 
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi zasobami zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ  

 
 
9.3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:  
 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;  
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o 
zamówienie publiczne tytułem środka karnego,  
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;  

 
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, 
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej 
lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej  
– wg załącznika nr 6 do SWZ,  
 
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w 
zakresie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 oraz art. 7 ust 1 ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, sporządzonych nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji;  
 
4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 
którym mowa w pkt 9.1 SWZ (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,  
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami 
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,  
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,  
e) art. 109 ust.1 pkt. 8 i 10,  
- wg załącznika nr 5 do SWZ.  
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9.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 9.3 SWZ.  
 
9.5. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie Zamawiającego. Dokumenty te 
powinny być aktualne na dzień ich złożenia.  
 
9.6. 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.  
 
9.7. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ dane umożliwiające 
dostęp do tych środków, a także gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść 
odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ.  
 
9.8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.  
 
9.9. Jeżeli Wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne lub 
zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej 
złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  
 
9.10. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym 
mowa w pkt. 9.1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub 
oświadczeń składanych w postępowaniu.  
 
9.11. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1, lub podmiotowe środki 
dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest 
w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie 
takich informacji lub dokumentów. 
  
9.12 Oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej.  
 
9.13. Podmiotowe środki dowodowe przekazuje się wg następujących zasad:  
 

a) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez upoważnione 
podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się ten dokument elektroniczny;  
 
b) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej przez upoważnione 
podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczające zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  
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Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje 
odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego 
z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 
może dokonać również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny 
będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią 
i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.  
 

c) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - 
przekazuje się je w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  
 
d) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, a 
sporządzono je jako dokument w postaci papierowej i opatrzono własnoręcznym podpisem - 
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej.  

 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje 
odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać 
również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej 
zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.  
 
9.16. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, 
opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
 
9.17. Oświadczenia wskazane w rozdziale 9.1 SWZ i podmiotowe środki dowodowe przekazuje się 
środkiem komunikacji elektronicznej wskazanym w pkt. 12 SWZ.  
 
9.18. W przypadku, gdy oświadczenia o których mowa w rozdziale 9.1 SWZ lub podmiotowe środki 
dowodowe zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), 
Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 
oznaczonym pliku.  
 
9.19. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem 
na język polski.  
 
9.20. Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania:  

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także 
przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku 
danych;  
2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej 
treści na monitorze ekranowym;  
3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;  
4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych 
informacji.  
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9.21. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast:  

1) dokumentu wskazanego w pkt 9.3.2 ppkt 1) SWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru, 
takiego jak rejestr sądowy albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 9.3.2 ppkt 1) SWZ  
- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;  
 
2) dokumentów wskazanych w pkt 9.3.2 ppkt 3) SWZ - składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że:  

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest 
zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;  

 
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w pkt 1) lub 2), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których 
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 art. 109 ust. 1 pkt 4, 8 i 10 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w 
całości lub w części dokumentem (wystawionym w wymaganym w pkt 1) i 2) terminie) zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod 
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.  
 
 
 

Rozdział 10 
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA 

ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 118 – 123 USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

 
10.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadach 
opisanych w art. 118-123 ustawy Pzp, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych.  
 
10.2. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  
 
10.3. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykonawcy mogą 
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane.  
 
10.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępniania zasobów, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy.  
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10.5. 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.  
 
10.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 10.5 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 usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

 
10.7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą, wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.  
 
10.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
 
10.9. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami o których mowa w pkt 9.1 SWZ także oświadczenia podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca 
powołuje się na jego zasoby.  
 
10.10. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia na wezwanie Zamawiającego dokumenty wymienione w pkt. 9.3.2 SWZ 
dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia 
z postępowania.  
 
10.11. Wykonawca wskaże w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, którzy nie są podmiotami udostępniającymi zasoby, oraz podania nazw ewentualnych 
podwykonawców (o ile już są znani). 
  
10.12. Zamawiający będzie żądał, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie usługi, jeżeli są 
już znani.  
 
10.13. Wykonawca będzie zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w 
odniesieniu do informacji, o których mowa w pkt 9.1 SWZ, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże 
wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.  
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Rozdział 11 
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

(W TYM SPÓŁKI CYWILNE) 
 
11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 
winno być załączone do oferty. 
 
11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  

a) oświadczenia o których mowa w pkt. 9.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 7.4 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają 
poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 7 do SWZ. 
Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.  
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o 
których mowa w pkt. 9.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:  
− w pkt. 9.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą 
spełnienie warunku  
− w pkt. 9.3.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia.  
 

11.3 Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców.  
 
11.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu 
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane.  
 
11.5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
o którym mowa w pkt 7.1.2 SWZ jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.  
 
 
 

Rozdział 12 
INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY 

BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I 
ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

 
Wymagania ogólne 

 
12.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu platformy miniPortal, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, 
ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty elektronicznej: 
eko@kobior.pl 
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12.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Bożena Utrata, tel. (32) 
32 218 81 82, wew. 43, email: eko@kobior.pl. 
 
12.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 
komunikacji”.  
 
12.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 
zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 
platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  
 
12.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.  
 
12.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP.  
 
12.7. Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania na miniPortalu jako załącznik nr 11 do niniejszej 
SWZ.  Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, 
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców”  lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.  
 
 

Składanie ofert. 
 
12.8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach 
danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na 
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  
 
12.9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
 
12.10. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) 
upoważnionych jest łącznie kilka osób, oferta oraz dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkie te osoby.  
 
12.11. Jeżeli upoważnienie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 
(odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez 
osoby do tego upoważnione, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
 
12.12. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
formularzy zamieszczonych jako załączniki do SWZ, powinny być sporządzone w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu 
kolumn i wierszy.  
 
12.13. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty elektroniczne muszą być sporządzone w języku polskim.  
 
12.14. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl  
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12.15. Podpis powinien być sporządzony przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 
wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 
września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021r. poz. 1797), w sposób 
umożliwiający jego identyfikację, przy czym Zamawiający zaleca stosowanie podpisu wewnętrznego, który 
polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie 
(plik podpisywany i plik podpisu).  
 
12.16. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), wykonawca, w celu 
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, 
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a 
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.  
 
12.17. Do oferty należy dołączyć w formie elektronicznej Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, 
oświadczenie/a, o których mowa w pkt 9.1 SWZ, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi 
ofertę.  
 
12.18. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  
 
12.19. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na 
miniPortalu.  
 
12.20. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty.  
 

Składanie dokumentów innych niż oferta oraz JEDZ 
  
12.21. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 
w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż ofert i oświadczeń wskazanych w pkt 
9.1 SWZ - które mogą być przekazywane jedynie w sposób wskazany w pkt 12.10, 12.12 SWZ), zawiadomień 
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:  

a) dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz 
udostępnionego przez miniPortal; lub  
b) poczty elektronicznej na adres poczty Zamawiającego: eko@kobior.pl, 
 

Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania 
jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i 
wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone 
skutecznie, a Wykonawca zapoznał się z ich treścią.  
 
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują 
się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).  
 
12.22. W przypadku korzystania z rozwiązania wskazanego w rozdziale 12.21 lit a) SWZ dokumenty 
elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako 
załączniki.  
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12.23. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą 
poczty elektronicznej, na wskazany w rozdziale 12.21 lit b) SWZ adres poczty elektronicznej. 
 
12.24. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 
2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).  
 
 
 

Rozdział 13 
WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM 

 
13.1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 40 000,00 zł 

(słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100);  
 
13.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu 

terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.2 
ustawy Pzp.  

 
13.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:  

1) pieniądzu;  
2) gwarancjach bankowych;  
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 
299).  

 
13.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku 
Spółdzielczym Pszczyna nr 19 8448 0004 0017 6154 2024 0235 z adnotacją: „Wadium – nr sprawy 
GK.271.01.2022”.  
Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty przy czym należy podkreślić, że wadium uzna się za 
terminowo wpłacone jeżeli wpłynie na konto Zamawiającego przed terminem składnia ofert. 
  
13.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  
 
13.6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 13.3 pkt 2-4, 
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.  
 
13.7. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4 musi wynikać bezwarunkowe, 
nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do 
zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których 
mowa w ust. 13.8. 
  
13.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 
gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 13.3 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub 
poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:  

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn 
leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 
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1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 
której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,  
 
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,  
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.  

 
13.9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.  
 
13.10. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4 podlegać muszą prawu polskiemu. 
Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4 będą rozstrzygane zgodnie 
z prawem polskim przez sądy polskie.  
 
13.11. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w 
ust. 3 pkt 2-4 w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z 
tłumaczeniem na język polski. Gwarancje i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, a wszystkie spory 
odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
 
 
 

Rozdział 14 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
14.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  
 
14.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej w formatach danych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), z zastrzeżeniem 
formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.  
 
14.3. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”  
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią ww. Instrukcji przed złożeniem oferty. Składając 
ofertę Wykonawca akceptuje treść ww. Instrukcji. 
  
14.4. Do terminu składania ofert należy złożyć (zaleca się złożyć dokumenty jednocześnie, podczas 
czynności złożenia oferty):  

1. Formularz oferty – stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ, 
2. Oświadczenie JEDZ, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ_ stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ, 
3. Oświadczenie wykonawcy /wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ – stanowiące Załącznik nr 12 do SWZ, 
4. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ – 

stanowiące Załącznik nr 13 do SWZ_ (jeżeli dotyczy), 
5. Dowód wniesienia Wadium, o którym mowa w pkt 13.1 SWZ, 
6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2 SWZ _ (jeżeli dotyczy),  
7. Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 10.5 SWZ _ (jeżeli dotyczy),  
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8. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu 
udostępniającego zasoby _ (jeżeli dotyczy), 
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego 
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 
innego właściwego rejestru.  
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej 
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  

9. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego_  (jeżeli dotyczy). 

 
14.5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale 14.4 SWZ składa się, pod rygorem nieważności w 
formie elektronicznej lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie - w 
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), z 
zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju 
przekazywanych danych.  
 
14.6. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca który 
składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa 
obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. 
 
14.7. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający nie ujawni informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
Wykonawca nie może zastrzec w ofercie informacji o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.  
 
14.8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 
powinny zostać złożone w odpowiednio wydzielonym i oznaczonym pliku.  
 
 

Rozdział 15 
SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

 
15.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca 
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem.  
 
15.2. Termin składania ofert: 18 październik 2022 r., godzina 10:00.  
 
15.3. Termin otwarcia ofert: 18 październik 2022 r., godzina 10:30.  
 
15.4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na stronie 
ePUAP. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika”.  
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15.5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
 
15.6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w 
terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.  
 
15.7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
2) cenach zawartych w ofertach. 

 
15.8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert, o którym mowa w 
pkt. 15.2 SWZ.  
 
 

Rozdział 16 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
16.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15 styczeń 2023 r.  
 
16.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą, o którym mowa w pkt 16.1 SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego 
okres, nie dłuższy niż 60 dni.  
 
16.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 16.2 SWZ, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  
 
16.4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o 
którym mowa pkt. 16.2 SWZ, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest 
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
 
 

Rozdział 17 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 
17.1. W formularzu oferty (zał. nr 3) należy podać całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia.  
 
17.2. Cenę należy obliczyć zgodnie ze wzorem zawartym w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 
do specyfikacji.  
 
17.3. Cena oferty stanowi sumę cen: 

 ceny ofertowej I, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości w 
okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023,  

 ceny ofertowej II, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK w okresie od 
01.01.2023 do 31.12.2023,  

 
17.4. Cena ofertowa jest niezmienna do końca realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień 
określonych w §17 Projektowanych postanowień umowy – zał. 2 do SWZ.  
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17.5. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
określone w zał. 1 i 2 do SWZ, w tym podatek VAT, zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w 
Polsce.  
 
17.6. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN). Wszystkie wartości wyliczane przez wykonawcę w 
formularzu oferty, wykonawca jest zobowiązany zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z 
zasadami matematyki.  
 
17.7. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania przedmiotu zamówienia (zakresu) nie może być podstawą do 
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.  
 
17.8. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, komisja przetargowa będzie się posługiwała ceną brutto, 
wyliczoną dla całego przedmiotu zamówienia.  
 
17.9. W ofercie, Wykonawca ma obowiązek:  

a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego;  

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 
do powstania obowiązku podatkowego;  

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 
kwoty podatku;  

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 
zastosowanie.  

 
17.10. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z postanowieniami określonymi w Projektowanymi 
postanowieniami umowy (PPU) – zał. nr 2 do SWZ. 
 
 

Rozdział 18 
KRYTERIA OCENY OFERT 

 
18.1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu, Komisja powołana 
przez Wójta Gminy Kobiór dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 cena oferty: waga 60% -  60 pkt 
 termin płatności faktury: waga 40 % - 40 pkt 

 
18.2. W zakresie kryterium „cena oferty” można uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

Do oceny kryterium „cena oferty” będzie brana pod uwagę cena oferty podana w Formularzu 
Ofertowym Wykonawcy (załącznik nr 3 do SWZ), czyli zawierająca należny podatek od towarów i usług 
(VAT). 

 Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 60 pkt.  

Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio 
mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego do obliczania punktowego: 

 Pco = (Cn : Co) × 60pkt 

 gdzie:  

Pco – liczba punktów przyznana Wykonawcy w kryterium: cena oferty 
Cn – najniższa cena spośród wszystkich proponowanych przez Wykonawców 

 Co - cena przedstawiona przez badanego Wykonawcę 
 
18.3. W zakresie kryterium „termin płatności faktury” można uzyskać maksymalnie 40 punktów. 
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  Zamawiający ustala że:  
a) minimalny termin płatności faktury zaproponowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 
14 dni od daty złożenia prawidłowej faktury w sekretariacie Zamawiającego;  
b) maksymalny termin płatności faktury zaproponowany przez Wykonawcę nie może być dłuższy 
niż 30 dni od daty złożenia prawidłowej faktury w sekretariacie Zamawiającego.  
 

Deklarowany termin 
płatności faktury 

Ocena terminu płatności 

14 dni  0 pkt 

21 dni 20 pkt 

30 dni 40 pkt 

 
Informację dotyczącą terminu płatności faktury, każdy Wykonawca poda w „Formularzu 
ofertowym” stanowiącym zał. nr 3 do SWZ.  
 
Maksymalną ilość punktów (tj. 40 pkt) otrzyma Wykonawca oferujący najdłuższy 30 dniowy termin 
płatności faktury. Każdej następnej ofercie z krótszym niż maksymalny termin płatności, zostanie 
przyporządkowana liczba punktów zgodnie z tabelą.  
 
Ptp – punkty dla badanej oferty w kryterium termin płatności.  

 
18.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (Po), będącą sumą 

punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, obliczona według poniższego wzoru: 
 

  Po = Pco + Ptp 

  gdzie:  

Po –suma punktów przyznana Wykonawcy w kryterium cena oferty i termin płatności faktury 
Pco – ilość punktów przyznana w kryterium: cena oferty 
Ptp – ilość punktów przyznana w kryterium: termin płatności faktury 

 

Sposób oceny: z porównania otrzymanych wyników 

Wyniki działań podawane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 

Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pkt. Oferta, która uzyska najwięcej punktów będzie 
wybrana jako najkorzystniejsza. 

18.5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
ustawy PZP oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wskazane w rozdz. 18. 

18.6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
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Rozdział 19 
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
19.1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.  
 
19.2. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa 
Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.  
 
19.3. Stosownie do art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej 
oferty informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

 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,  

 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.  
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 
19.4. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 19.3, na stronie internetowej  
prowadzonego postępowania: 
https://bip.kobior.pl/index.php?gid=4ad30be56f1599e6222f054f73645e5e&lpos=0_3&rpos=-1_-1 
 
 
 

Rozdział 20 
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
20.1 Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
b) przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców w przypadku, gdy zostanie wybrana 

jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
 
20.1 Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą na czas oznaczony w formie pisemnej w terminie 
wskazanym w art. 264 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem dyspozycji  i warunków określonych  w art. 264 ust. 2 pkt. 
1 lit. a. 
 
20.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  
 
20.3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty.  
 
20.4. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od 
zawarcia umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę 
punktów (jest ona najkorzystniejsza ofertą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny),  z zastrzeżeniem przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP. 
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Rozdział 21 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
21.1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.  
 
21.2. Zgodnie z art. 450 ust. 1 Pzp, zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w 
jednej lub w kilku następujących formach:  

1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

 
21.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2 
Pzp.  
 
21.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Pszczyna nr: 
19 8448 0004 0017 6154 2024 0235 z adnotacją „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 
GK.271.01.2022”. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku 
bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego).  
 
21.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż pieniądzu należy 
dostarczyć w formie oryginału do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili 
jej podpisania.  
 
21.6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust. 2 musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i 
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do 
zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę 
(zobowiązanego).  
Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez 
Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 
 
21.7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia.  
 
21.8. Jeżeli zabezpieczenie wniesie się w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy.  
 
21.9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go 
przez Zamawiającego za należycie wykonane.  
 
21.10. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy jest możliwa na zasadach zawartych w art. 
451 ustawy Pzp.   
 



28 
 

21.11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia.  
 
21.12. Wypłata, o której mowa w ust. 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.  
 
 
 

Rozdział 22 
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 

ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
22.1 Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) stanowią Załącznik Nr 2 do SWZ.  
 
22.2 Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie  
art. 454-455 ustawy PZP oraz zgodnie z § 17 Projektowanych Postanowień Umowy (PPU) – zał. nr 2 do SWZ.  
 
 
 

Rozdział 23 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
23.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kobiór jest Wójt 

Gminy Kobiór, działający w imieniu Gminy Kobiór (dane adresowe: ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór);  
2. Kontakt do pracownika pełniącego funkcję Inspektora Ochrony Danych: informatyk@kobior.pl, 

telefon: (32) 218 81 82, w.51,  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego GK.271.03.2020 pn.: „Świadczenie usług 
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 
Kobiór w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2023r.” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
ustawy Pzp.  

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

8. Posiada Pani/Pan:  
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;  
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
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 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

9. Nie przysługuje Pani/Panu:  
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.  
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 
23.2 Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu 
w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy 
biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa 
w art. 14 ust. 5 RODO  
 
 

Rozdział 24 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 
24.1 Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy.  
 
24.2 Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.  
 
24.3 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  
 
24.4 Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy;  

 
24.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  
 
24.6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.  
 
24.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
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Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie 
internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.  
 
24.8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 24.6 i 24.7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest 
równa albo przekracza progi unijne. 
 
24.9 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sadu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej 
Izby Odwoławczej. 

 

 

Integralną część niniejszej SWZ stanowią załączniki:  

1) Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1;  

2) Projektowane postanowienia umowy (PPU) - Załącznik nr 2;  

3) Formularz Oferty - Załącznik nr 3;  

4) Formularz JEDZ - Załącznik nr 4;  

5) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ — Załącznik nr 5;  

6) Oświadczenie z art. 108 ust. 1 pkt. 5 - Załącznik nr 6;  

7) Oświadczenie z art. 117 ust. 4. – Załącznik nr 7;  

8) Wykaz usług – Załącznik nr 8;  

9) Wykaz urządzeń technicznych — Załącznik nr 9;  

10) Projektowane postanowienia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 10;  

11) Identyfikator postępowania – Załącznik nr 11; 

12) Oświadczenie wykonawcy /wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia –    

Załącznik nr 12; 

13) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 13. 

 


