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oznaczenie sprawy: RI.271.6.2021 
 
 
 
 
 

 
 
 

SPECYFIKACJA 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów unijnych, o których mowa                                               

w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn zm.)  

 
Odbiór, transport  i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych                  

z terenu Gminy Wierzbica oraz odbiór, transport   i zagospodarowanie odpadów z PSZOK                           
w m-ci Rzeczków 

 

 
 
 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ.  
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie 

odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 

 

 
 
 
 
 

……………………………….………….……….. 
 
 

Wierzbica, dnia 10.11.2021 r. 
 

Gmina Wierzbica 
 
 
 

 

 
 

Wójt Gminy Wierzbica 
/-/ Zdzisław Dulias 
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Użyte w niniejszym dokumencie skróty i sformułowania oznaczają: 

1. „ustawa Pzp”– ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 

z późn. zm.); 

2. „SWZ” – niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia; 

3. „Zamawiający”  – Gmina Wierzbica; 

4. „Wykonawca” – zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 30 ustawy Pzp. 
5. „RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r.  w sprawie 

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

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), 

6. „miniPortal” – środek komunikacji elektronicznej służący do komunikacji elektronicznej między Zamawiającym i  

Wykonawcami  

7. „ePUAP” – elektroniczna platforma usług Administracji Publicznej oferująca w szczególności dostęp do formularzy 

umożliwiających komunikację Wykonawcy z Zamawiającym. 

8. Instrukcja użytkownika – Instrukcja użytkownika systemu miniPortal dostępna na stronie:  

https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf   

zawierająca wiążące Wykonawcę informacje związane z korzystaniem z miniPortalu w szczególności opis sposobu 

składania/zmiany/wycofania oferty w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. 

Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych dedykowanych dla Wykonawcy. Wykonawca ubiegając się o 

udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal 

wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ.  

 1. ZAMAWIAJĄCY   

          Gmina Wierzbica, zwane dalej „Zamawiającym”, 

ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica  

NIP: 9482382481 REGON: 670224054 

nr telefonu 48 618 36 10 lub 48 618 36 17 

Poczta elektroniczna [e-mail]: wierzbica@wierzbica.pl 

Strona internetowa Zamawiającego [URL]:www.wierzbica.pl 

  

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: s78li03gsp/skrytkaESP znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem 

https://epuap.gov.pl/wps/portal 

Godziny pracy: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:15 do 15;15 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych  

od pracy. 
 

 
2.1.  Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]: www.wierzbica.pl                

w zakładce zamówienia publiczne 

 

  3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA   

3.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 
11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn zm.) zwanej dalej 
„ustawą pzp”. 

3.2 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i 
zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

3.3 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
3.4 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, 

zastosowanie mają przepisy ustawy pzp.  
3.5 Szacunkowa wartości zamówienia przekracza progi unijne o których mowa w art. 3 ustawy pzp.  

 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór, transport  i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 
nieruchomości zamieszkałych  z terenu Gminy Wierzbica oraz odbiór, transport   i zagospodarowanie 
odpadów z PSZOK  w m-ci Rzeczków 

4.1. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w: 

− załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”. 

2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SWZ  ORAZ   INNE   DOKUMENTY   ZAMÓWIENIA   BEZPOŚREDNIO   ZWIĄZANE   Z   POSTĘPOWANIEM 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

http://www.wierzbica.pl/
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− załączniku nr 2 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy”. 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień                                                                      
CPV-90000000-7 usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi   ekologiczne 

CPV-90511000-2 usługi wywozu odpadów  
CPV-90512000-9 usługi transportu odpadów  
CPV-90533000-2 usługi gospodarki odpadami 

4.2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, 

o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

4.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia nie został podzielony 

na części, z uwagi na to, że nie dokonanie podziału nie grozi ograniczeniem konkurencji. Podział zamówienia 

spowodowałby nadmierne trudności techniczne, a potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców mogłaby 

poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Podział zamówienia na części nie zwiększyłby udziału 

małych i średnich przedsiębiorstw w postępowaniu i zamówienie jest w pełni osiągalne do wykonania przez te 

podmioty.  

 
 

 

Przedmiot Umowy realizowany będzie od daty zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2022 r., przez 

12 miesięcy, lub do wyczerpania środków, przeznaczonych na realizację zamówienia, w zależności od tego, które ze 

zdarzeń nastąpi wcześniej. 

 6. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE   

6.1. Zamawiający n i e  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

6.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

6.3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

 7. PODWYKONAWSTWO   

7.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 

7.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

7.3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał 

w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu 

wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

 8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki 

udziału w postępowaniu. 

8.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

8.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 

8.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: 

     „ w zakresie „uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej”                      
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż posiada:  

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew, o którym mowa w art. 9b ustawy z 
dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia;  

b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie  z przepisami ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)  w zakresie rodzajów odpadów 
objętych niniejszym postępowaniem lub wpisu do rejestru BDO;  
 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać 
co najmniej jeden z  Wykonawców, który będzie realizował tę część zamówienia, z którym wiąże się obowiązek 
posiadania uprawnień. 

8.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (w przypadku świadczeń powtarzających się  lub ciągłych również 
wykonuje należycie) co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych wykonanych lub 
wykonywanych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie łącznej minimum - 2600 Mg 
rocznie. Masę 2600 Mg rocznie Wykonawca może wykazać jako masa łączna świadczona dla kilku 
podmiotów w danym okresie. 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
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Ww. wykonane lub wykonywane usługi muszą być potwierdzone dowodami określającymi, 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 wykonywane ,a w przypadku świadczeń powtarzających  lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie 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. 

 

b) dysponuje co najmniej: 
-dwoma pojazdami bezpylnymi przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 
-jednym pojazdem bezpylnym do odbierania odpadów  bez funkcji kompaktującej,  
-dwoma pojazdami bezpylnymi przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów  
komunalnych, 
-jednym pojazdem do odbioru odpadów komunalnych z zabudową hakową o pojemności kontenera min. 7m3, 
-jednym pojazdem bezpylnym dostosowanym do odbioru odpadów z posesji położonych przy wąskich 
gruntowych drogach, 
 

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie 
konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunek, o którym mowa w pkt. 8.2.3. ) wykonawcy wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia mogą spełnić łącznie 

8.3. Zamawiający może 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. 

9.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA                                                                                

9.1 Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę : 
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga aby osoby wykonujące czynności  
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy  
w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę . 

 
9.2 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres 

wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące pracę związaną                                  
z wykonywaniem czynności fizycznych, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. czynności związane   z odbiorem 
odpadów: 
- opróżnianie pojemników, załadunku worków do pojazdów specjalistycznych przystosowanych do odbioru 
odpadów, 
- kierowania pojazdami specjalistycznymi służącymi do wykonania zamówienia. 
 
Wykonywanie prac objętych w/w zakresem zamówienia dotyczy pracy wykonywanej przez osoby fizyczne oraz 
operatorów sprzętu. Wyjątkiem objęte są sytuacje, gdy prace te wykonują samodzielnie i osobiście osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy. 

9.3 Wykonawca w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia                                 
o wykonaniu obowiązku określonego w pkt  9.2. 

9.4 Zamawiający dopuszcza zmiany osób podlegających  zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w pkt 9.2. 
Zmiany te nie stanowią zmian umowy. 

9.5 Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub 
wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.  

9.6 Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia   Zamawiającego                             
w   zakresie   kontroli   spełniania   przez   Wykonawcę   wymagań,   o   których mowa w art.   29   ust.   3a,   oraz   
sankcji   z   tytułu   niespełnienia   tych   wymagań,   rodzaju   czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, 
których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę   przez   Wykonawcę   lub   Podwykonawcę   
osób   wykonujących   czynności   w   trakcie   realizacji zamówienia zawarte są w Załączniku nr 2 – wzór umowy. 

 
*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do 
wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 

pracodawcę,    a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 

  

 10.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA   

10.1. Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  Wykonawców,  w  stosunku  do  których  zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz 109 ust. 1 pkt. 4 z zastrzeżeniem art. 
110 ust. 2 ustawy pzp 

10.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 
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11.1 Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o niepodleganiu wykluczeniu, 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na formularzu jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w 
rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym 
dokumentem” lub „JEDZ”.  

11.2 Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe 
środki dowodowe. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi poniżej. 

11.2.1  Istnieje możliwość wypełnienia formularza JEDZ, przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę 
internetową: espd.uzp.gov.pl lub poprzez inne dostępne narzędzia lub oprogramowania, które umożliwiają 
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. 

11.2.2 W tym celu należy podjąć następujące kroki:  
a) ze strony internetowej https://mss.ezamawiajacy.pl/ , na której udostępniony został SWZ należy pobrać plik 

w formacie XML o nazwie „JEDZ.RI.271.6.2021”, zapisać go na twardym dysku,  
b) wejść na stronę espd.uzp.gov.pl 
c) wybrać odpowiednią wersję językową,  
d) wybrać opcję „Jestem Wykonawcą”. Powyższą opcję należy również zaznaczyć w przypadku, gdy 

formularz wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca,  
e) zaimportować pobrany wcześniej plik,  
f) wypełnić formularz JEDZ (zaleca się zapisanie wypełnionego formularza),  
g) dalej postępować zgodnie z procedurą opisaną w rozdz. VI ust. 2 pkt 5 SWZ,  

11.2.3 Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej 

przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem:   

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-
europejski-dokument-zamowienia 

11.2.4. w zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji 
α, w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ. 

11.2.5.  Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) powinno: 

a) zawierać informacje konieczne do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;  

b) zawierać informacje konieczne do wykazania braku podstaw do wykluczenia; 

c) po stworzeniu lub wygenerowaniu go przez Wykonawcę zostać podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego 
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa 
określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. 
U. z 2020r. poz. 1173z późn. zm); 

d) zostać złożone w jednym z następujących formatów przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, 
.xps, odt. 

11.2.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w 
ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu. 

11.2.7. Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.  

11.3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 1 0  dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych. 

11.3.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:  

- w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 8.2.2 SWZ. 

11.3.1.1 aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew, o którym mowa w art. 9b ustawy 
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia;  
11.3.1.2 aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie  z przepisami 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)  w zakresie rodzajów odpadów 
objętych niniejszym postępowaniem lub wpisu do rejestru BDO;  

- w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 8.2.3 SWZ. 

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 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 - Załącznik nr 3 do SWZ przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi 
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z 

11. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY,  JAKIE  ZOBOWIĄZANI SĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU 

PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

http://espd.uzp.gov.pl/
https://mss.ezamawiajacy.pl/
http://espd.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.  

b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 

wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – 

Załącznik nr 4 do SWZ 

11.3.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
11.3.2.1  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 
„ustawą”,  

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,  
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności 

członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) dokumenty o których mowa powyżej musi złożyć każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

11.3.2.2 oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;  

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności 

członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) dokumenty o których mowa powyżej musi złożyć każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

11.3.2.3. 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, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności 

członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) odpis lub informacja o których mowa powyżej musi 

złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

11.3.2.4. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. 
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności 
członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) dokumenty o których mowa powyżej musi złożyć każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

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

11.4.2. 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 11.1 

SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

11.4.3. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, 

o którym mowa w pkt 11.1 SWZ. 

11.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, 
jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

11.6. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez 

Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 

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

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań   technicznych    dla    dokumentów    elektronicznych    oraz    środków    komunikacji    elektronicznej 

11.7.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w: 

pkt 11.3.2.1  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 11.3.2.1  SWZ; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem  

pkt11.3.2.3 SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego 

aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie 

jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej 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 11.7, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, 
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ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 
miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma 
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.  

 

 

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

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

12.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa 

w pkt 11.1. i 11.3.2  SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia 

oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

12.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,  z  którego wynika, 

które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

12.4. Oświadczenia  i  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  składa  każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

 

 13. SPOSÓB KOMUNIKACJI   

13.1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków 

określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki 

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

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

13.2. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w pkt 11.1. SWZ składa się pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w 

postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 781 ustawy Kodeks Cywilny). 

13.3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 

(https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej 

wierzbica@wierzbica.pl  
13.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 

konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Powyższe formularze dostępne są w zakładce: 

„Katalog spraw”, sekcja „Inne sprawy urzędowe”, „Zamówienia publiczne”, „Złożenie, zmiana, wycofanie oferty 

oraz komunikacja Zamawiającego  z  Wykonawcą”  lub  po  wejściu  na  https://miniportal.uzp.gov.pl/,  w  menu 

(w górnym rogu strony), w zakładce „Formularze do komunikacji”. 

13.5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu. 

13.6. Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl odnaleźć postępowanie, w którym 

chce złożyć ofertę. Po wejściu w jego szczegóły odnajdzie przycisk umożliwiający szyfrowanie. System miniPortal 

automatycznie zapamiętuje, w którym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik 

należy przesłać przez formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. Identyfikator postępowania 

jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu (Lista wszystkich postępowań) oraz na stronie Zamawiającego 

wraz z całą dokumentacją dotyczącą niniejszego postępowania. 

13.7. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres email, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

13.8. Składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w pkt 11.1. SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie 

informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem pkt 13.6. 

SWZ), na wskazany w pkt 13.14 SWZ adres email. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

13.9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez 

Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Załączniki do formularza komunikacji 

muszą być zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 

Krajowych Ram  Interoperacyjności,  minimalnych  wymagań  dla  rejestrów  publicznych  i  wymiany  informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

12. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI 

CYWILNE/ KONSORCJA) 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:wierzbica@wierzbica.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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13.10. Sposób  sporządzenia  dokumentów  elektronicznych,  oświadczeń  lub  elektronicznych  kopii  dokumentów  lub 

oświadczeń musi być zgodny 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. poz. 2452) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 

23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. poz. 2415). 

13.11. 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 miniPortalu (dostępnym na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz regulaminie 

ePUAP. 

13.12. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na 

Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP) lub pocztę elektroniczną Zamawiającego. 

13.13. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

Pana Karola Nogaja i Panią Dorotę Albiniak  

tel. 48 618 36 18 , email: srodowiskokn@wierzbica.pl kierownikrrn@wierzbica.pl  

13.14. Wyjaśnienie treści SWZ 

 
13.14.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
13.14.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania 

ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed 
upływem terminu składania ofert. 

13.14.3  Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 13.14.2, przedłuży termin składania 
ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami 
niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  

13.14.4 W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 13.14.2, 
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 
ofert.  

13.14.5 Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 13.14.4, nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  

13.14.6 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania.  

13.14.7 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia treści SWZ. 
13.14.8 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.  
13.14.9 W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców 

dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty.  

 

 

 

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

14.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

14.3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z  załącznikiem nr 3 . Wraz z ofertą Wykonawca jest 

zobowiązany złożyć: 

14.3.1. oświadczenie, o których mowa w pkt 11.1. SWZ tj. Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp 
o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym 
dokumentem” lub „JEDZ” - wzór oświadczenia wraz z informacją, które oświadczenia należy złożyć    w 
przedmiotowym postępowaniu stanowi załącznik nr 5 do SWZ w formie zgodnej z rozdz. VI. SWZ.  

 UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 ustawy pzp składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu. 

14.3.2. dowód wniesienia wadium; 

14.3.3. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy); 

14.3.4. oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie, z którego treści wynika, które roboty budowlane/ 

dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w pkt 12.3 SWZ (jeżeli dotyczy); 

14.3.5. uzasadnienie dotyczące zastrzeżenia dokumentów jako tajemnica przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy). 

14.4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej  formy organizacyjnej 

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2452
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2452
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2452
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2452
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2415
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2415
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2415
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
mailto:srodowiskokn@wierzbica.pl
mailto:kierownikrrn@wierzbica.pl
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Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 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. 

14.5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy 

zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz 

opisu kolumn i wierszy. 

14.6. Oferta wraz z załącznikami musi być sformułowana w języku polskim, w sposób czytelny, logiczny, z zachowaniem 

postaci elektronicznej (Zamawiający rekomenduje następujące formaty danych .doc, .docx, .pdf) i podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca zobowiązany jest zaszyfrować ofertę. Sposób złożenia oferty, 

w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu   miniPortal:      https://miniportal.uzp.gov.pl  

W przypadku konieczności złożenia w ofercie kilku dokumentów np. oferta i pełnomocnictwo, użytkownik powinien te 

dokumenty zapisać jako .zip, .7Z, .tar, .gz (Zamawiający rekomenduje zapisać dokumenty jako .zip) i dopiero 

zaszyfrować. Oferta skompresowana do innego formatu danych niż zip, .7Z, .tar, .gz zostanie odrzucona na podstawie 

art. 226 ust. 6 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca 

pragnie  zastrzec  jako  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  powinny  zostać  złożone  w  osobnym  pliku  wraz 

z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum np. .zip. Pliki powinny być odrębnie 

podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

14.7. Po wysłaniu Oferty Wykonawca powinien zachować identyfikator złożenia ofert (wyświetlany na ekranie po 

wysłaniu oferty). Jest on niezbędny w przypadku późniejszej zmiany lub wycofania oferty. 

14.8. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na 

język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym na język polski. 

14.9. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie 

składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

14.10. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający 

będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku 

z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

14.11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem 

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również 

na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika systemu dostępnej na 

miniPortalu. 

14.12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem 

oferty  ponosi   Wykonawca   składający   ofertę.   Zamawiający   nie   przewiduje   zwrotu   kosztów   udziału 

w postępowaniu. 
 

 

15.1.   Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni, tj. do dnia 30.01.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 16. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT   

16.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

16.2. Termin składania ofert upływa w dniu 0 2 . 1 2 . 2 0 2 1  r. o godz. 9:00. 

16.3. Termin otwarcia ofert upływa w dniu 0 2 . 1 2 . 2 0 2 1  r. o godz. 12:30. 

16.4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację 

o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

16.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się 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. 
 

 

17.1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego dla 

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

17. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
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części, na którą składa ofertę, stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ. 
17.2   Wartość umowy stanowi cena całkowita brutto odbioru, transportu i  zagospodarowania  odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wierzbica w całym okresie obowiązywania umowy oraz z Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
17.3 Cena ofertowa powinna być podana liczbowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku. 
17.4 Podstawą  do  ustalenia  ceny  oferty  jest Opis przedmiotu  zamówienia  stanowiący załącznik nr 1 do   SIWZ oraz  
warunki  i  obowiązki  umowne  określone  we  „Wzorze  umowy”, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.  
17.5 Cena całkowita brutto odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy na obszarze Gminy Wierzbica oraz  odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów                          
z PSZOK stanowi  sumę  wszystkich  całkowitych wartości  brutto poszczególnych rodzajów odpadów wymienionych w tabeli 
kosztowej, stanowiącej załącznik do Formularza oferty ( wzór tabeli kosztowej stanowi Załącznik nr 6a do SWZ). 
17.6 W  tabeli  kosztowej,  stanowiącej  załącznik  do  Formularza  oferty  Wykonawca, zobowiązany jest podać cenę 
jednostkową brutto za odbiór, transport  oraz  zagospodarowanie  1  Mg poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z 
nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych (tabela a) oraz z PSZOK (tabela b), następnie po  poprawnym  
przemnożeniu  przez  przewidywaną  ilości  odpadów w   okresie   trwania   umowy – całkowitą  wartość  brutto  
poszczególnych  rodzajów odpadów (w tabeli a i b). W wierszu pn. „RAZEM WARTOŚĆ tj. suma tabel a i b z kolumny C” 
należy wskazać sumę wartości ogółem obydwu tabel (tj. sumę z wiersza tabeli a i b pn. „Razem, tj. suma wierszy z kolumny 
C”) a następnie kwotę tą należy przenieść do formularza ofertowego w pkt. 1. 
17.7 Ceny   jednostkowe   za   1   Mg poszczególnych  rodzajów  odpadów  muszą  obejmować wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia i niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, w tym: 

1) koszty robocizny, materiałów, w tym worków oraz pracy sprzętu 

2) koszty pośrednie związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
 

17.8 Ceny  podane  w  Formularzu  ofertowym  muszą  być  wyrażone  w  PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się   a końcówki 0,5 i wyższe 
zaokrągla się do 1grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę). 

17.9  Cena w formularzu „Oferta” musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszystkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

17.10  Wszystkie netto ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ 

zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 

17.11 W przypadku wystąpienia omyłek rachunkowych, za prawidłowe Zamawiający przyjmie ceny jednostkowe netto 

i dokona przeliczenia oferty zgodnie ze sposobem wskazanym w Załączniku nr 6a do SWZ. 

17.12 Wszystkie ceny  będą  określone  w  złotych  polskich  (PLN)  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku,   

a wszystkie płatności będą realizowane w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

17.13 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

17.14 Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów 

zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów 

i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w pkt 17.1. SWZ, Wykonawca ma obowiązek: 

17.14.1 poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

17.14.2 wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania 

   obowiązku podatkowego; 

17.14.3 wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

17.14.4 wskazania  stawki  podatku  od  towarów  i  usług,  która  zgodnie  z  wiedzą  Wykonawcy,  będzie  miała 

zastosowanie. 

17.15 Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien 

odpowiednio zmodyfikować treść formularza. 

17.16 W przypadku gdy ofertę składa osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej cena oferty powinna 

zawierać  zaliczkę  na  podatek  dochodowy  oraz  wszelkie  należne  składki,  które  to  Zamawiający,  zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić. Tym samym, Wykonawca będący 

osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej wyrazi zgodę na pomniejszenie swoich należności 

(ceny oferty) o zaliczki i składki, które Zamawiający będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić w związku 

z realizacją umowy. Należność wypłacona bezpośrednio Wykonawcy nie będzie wówczas równa cenie oferty. 

Wobec powyższego w celu zapewnienia porównywalności ofert cena oferty złożonej przez osobę fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej powinna zawierać zaliczkę na podatek dochodowy oraz wszelkie 

należne  składki,  które  to  Zamawiający,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  byłby  zobowiązany  naliczyć 
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i odprowadzić. 

17.17 Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień (w tym złożenie dowodów) jeżeli cena oferty lub jej istotne części 

składowe wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budziły wątpliwości 

Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 

 

18.1. Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu. 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował określonym następującym kryterium i jego 
znaczeniem: 

1. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników:  
 

Lp.  Nazwa Kryterium  

Znaczenie  
(waga) kryterium  

1  Cena  60%  

2 Termin płatności  20%  

3 Przeprowadzenie dodatkowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w okresie 
październik/listopad 2022 r.  

20% 

 Suma   100%  

  
Sposób punktowania rozpatrywanych ofert wg wag podanych w specyfikacji  

  
1) Cena – 60%  
  
C = Cn/Cbx60  
  
C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium Cena  
Cn - cena najniższa spośród badanych ofert   
Cb - cena z badanej oferty  
  
  W zakresie kryterium cena  maksymalna ilość punktów– 60,00 pkt.  
  
2) Termin płatności – 20%  
  
W zakresie kryterium: termin płatności – każda oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów. 

   

  Ocena punktowa kryterium dokonana będzie wg zasad: 

7 dniowy termin płatności = 0 pkt  
14 dniowy termin płatności = 10 pkt  
30 dniowy termin płatności = 20 pkt. 

 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać jedną odpowiednią opcję w formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

WAŻNE! W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu płatności, przyjmuje się, że 

Wykonawca zaoferował 7 dniowy termin płatności oraz otrzyma 0  punktów.  

 
3) Przeprowadzenie dodatkowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego w okresie październik/listopad 2022 r.  

  
 

W zakresie kryterium: przeprowadzenie dodatkowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych  

i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w okresie październik/listopad 2022 r. każda oferta może 

uzyskać maksymalnie 20 punktów. 

 

  Ocena punktowa kryterium dokonana będzie wg zasad: 

 

  Przeprowadzenie dodatkowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego w okresie październik/listopad 2022 r.  

  Tak = 20 pkt. 

  Nie = 0 pkt. 

 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać jedną odpowiednią opcję w formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

WAŻNE! W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy informacji dotyczącej 

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ 

Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
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Przeprowadzenia dodatkowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego w okresie marzec/kwiecień 2022 r. przyjmuje się, że Wykonawca zaoferował odpowiedź „Nie” oraz 

otrzyma 0  punktów.  

 

 
 SUMA -  Łączna punktacja.  
  
Łączna punktacja jest sumą punktów uzyskanych w kryteriach: ceny, terminu płatności  
i przeprowadzenia dodatkowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego w okresie  marzec/kwiecień 2022 r. 
 
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  
 

Zamawiający przy wyliczaniu ilości punktów przyjmuje zasadę zaokrąglania wielkości wynikającej z wyliczeń do 

dwóch miejsc po przecinku. 

 

 
19.1.   Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:  6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł) 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) gwarancjach bankowych; 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

              Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 

02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: RI.271.6.2021  Odbiór, transport  i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych  z terenu Gminy Wierzbica oraz odbiór, 
transport   i zagospodarowanie odpadów z PSZOK  w m-ci Rzeczków 
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku   

bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

19.2 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał 

gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 

19.3 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub 

poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 

sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub 

poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, 

b) kwotę wadium, 

c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, 

d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze 

żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy. 

 

19.4 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. 

19.5 Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp. 

 20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY   

20.1.   Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

 

21.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

21.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa 

w pkt 21.1. SWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono 

tylko jedną ofertę. 

21.3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia  publicznego umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

21.4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 22. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY   

22.1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

21. INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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określonych w Projektowych postanowień umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 

22.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

22.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 

wskazanym w Projektowych postanowień umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 

22.4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 
22.5    Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego   

wykonania umowy w jednej lub w kilku następujących formach:  
w pieniądzu na konto Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku Oddział  w Wierzbicy konto nr                      
02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy" Odbiór, transport                 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica, oraz odbiór, 
transport  i zagospodarowanie odpadów z PSZOK” . 

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

- w gwarancjach bankowych;  

- w gwarancjach ubezpieczeniowych;  

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

22.6  Wielkość zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 
Zamawiającego wynikającego z umowy. 

22.7 Nie dopuszcza się wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie: w wekslach  
z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na 
papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, przez 
ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym                                                     
i rejestrze zastawów.  

22.8 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono 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. 

22.9 Pozostałe – bezgotówkowe – formy wniesienia zabezpieczenia, o których mowa w punkcie 1 niniejszego działu, 
wymagają złożenia odpowiednich dokumentów na niżej wymienionych zasadach: 

 

1) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w postaci poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, wykonawca 

winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela. 

2) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w gwarancjach bankowych wykonawca winien przedłożyć pisemną 

gwarancję udzieloną przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe. 

3) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w gwarancjach ubezpieczeniowych wykonawca winien przedłożyć 

pisemną gwarancję udzieloną przez firmę ubezpieczeniową. 

4) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa, w art. 

6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela. 

5) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia zabezpieczenia, winna spełniać co 

najmniej następujące wymogi: 

a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Wierzbica, ul. Tadeusza Kościuszki 73, , 26-680 

Wierzbica, 

b) określać kwotę gwarantowaną w zł (wynikającą z oferty), 

c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), 

d) określać przedmiot gwarancji  (wynikający z SIWZ), 

e) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie Zamawiającego. 

22.10 Zamawiający zwróci wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 
 

 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na 

zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 

 24. DANE OSOBOWE   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 16/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

− Administratorem Danych Osobowych jest: 
Gmina Wierzbica (siedziba: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. T. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica) – w sprawach 
dotyczących zakresu działań i zadań wynikających z ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym. 

23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
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− Inspektorem Ochrony Danych jest Paula Słowik, z którą możesz się skontaktować  
w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji Twoich praw poprzez (do wyboru): e -mail: 
paula.slowik@cbi24.pl  telefonicznie: 53 5717 100 wew. 21 lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych, 
wskazany powyżej. 

− Cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 214.000 
euro. 

− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia 
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich 
przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych 
spoczywających na Zamawiającym; 

− odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP; 

− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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; 

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

− w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób  zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO; 

− posiada Pani/Pan: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym 
skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia 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); 

c. 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, przy czym 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, a także nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

− nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

c. 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; 

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 włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 25. ZAŁĄCZNIKI:   

25.1. Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia; 

25.2. Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy; 

25.3. Załącznik nr 3 do SWZ – Wykaz usług 

25.4. Załącznik nr 4 do SWZ – Wykaz sprzętu 

25.5. Załącznik nr 5 do SWZ  - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) 
25.6 Załącznik nr 6 do SWZ - Formularz ofertowy 
25.7 Załącznik nr 6a do SWZ – Tabela kosztowa (stanowiący jednocześnie załącznik do oferty) 
25.8 Załącznik nr 7 do SWZ  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Wierzbica 
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OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

 

 

Załącznik nr5 do SWZ 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – 
nr sprawy RI.271.6.2021 

 

 

Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) zamieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego ) 

 

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


