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Część I
Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków

zamówienia

Rozdział 1

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest: 
GMINA MIEDŹNO

ul. Ułańska 25, 42-120 MIEDŹNO 
NIP 5742055080 REGON 151398327, 

e-mail: ug@miedzno.pl 

Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: EPUAP    /8sm57mpm7e/SkrytkaESP 
adres strony internetowej: http://bip.miedzno.akcessnet.net/

Rozdział 2

Tryb udzielenia zamówienia

2.1 Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  na  podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1986 z zm.), zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego.

2.2 W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny z zm.

Rozdział 3

Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem  zamówienia  jest wykonanie  zamówienia  pn.   „Usługi  związane
z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu
gminy Miedźno” z podziałem na dwie części:

CZĘŚĆ nr 1 ZAMÓWIENIA – „Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospoda-
rowaniem odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości  na tere-
nie gminy Miedźno”,

CZĘŚĆ nr 2 ZAMÓWIENIA – „Usługi związane z obsługą, odbiorem, transportem i
zagospodarowaniem odpadów  z GPSZOK”.

Przedmiot  zamówienia  należy  wykonać  zgodnie  z opisem  zawartym  w  SIWZ  oraz
obowiązującymi przepisami prawa. 

3.2   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:      
a) wzór umowy - stanowiący dodatek nr 8a ( dot. Części nr 1 zamówienia),
b) wzór umowy - stanowiący dodatek nr 8b ( dot. Części nr 2 zamówienia),
c) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – części nr 1 -  stanowiący dodatek nr 7a,
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d) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – części nr 2 -  stanowiący dodatek nr 7b.

3.3  Nazwa  i  kod  dotyczący  przedmiotu  zamówienia  określony  we  Wspólnym  Słowniku
Zamówień (CPV):  
Dotyczy Części nr 1 zamówienia:

Główny przedmiot:
90500000-2   usługi związane z odpadami

Dodatkowe kod CPV:
90511000-2   usługi wywozu odpadów
90512000-9   usługi transportu odpadów
90513100-7   usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych  
90514000-3   usługi recyklingu odpadów    
90533000-2   usługi gospodarki odpadami  
90510000-5   usuwanie i obróbka odpadów

Dotyczy Części nr 2 zamówienia:

Główny przedmiot:
90500000-2   usługi związane z odpadami

Dodatkowe kod CPV:
90511000-2   usługi wywozu odpadów
90512000-9   usługi transportu odpadów
90513100-7   usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych  
90514000-3   usługi recyklingu odpadów    
90533000-2   usługi gospodarki odpadami  
90510000-5   usuwanie i obróbka odpadów

3.4. Opis części zamówienia:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ( dla jednej lub więcej części):

CZĘŚĆ  nr  1  ZAMÓWIENIA  – „Usługi  związane  z  odbiorem,  transportem  i
zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
na terenie gminy Miedźno”:

Przedmiotem  części  nr  1  zamówienia jest  odbiór,  transport  i  zagospodarowanie  całego
strumienia odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych
na  terenie  Gminy Miedźno,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy,  w sposób zapewniający
osiągnięcie  odpowiednich  poziomów  recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i
odzysku  innymi  metodami  oraz  ograniczenie  masy  odpadów  komunalnych  ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego zadania.
Przedmiot części nr 1 zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w SIWZ
w tym umowie  (kótrej  wzór  stanowi  dodatek  nr  8a  do  SIWZ)  i   Opis  przedmiotu
zamówienia  – stanowiący dodatek nr  7a  do SIWZ oraz  obowiązującymi  przepisami
prawa. 
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CZĘŚĆ nr 2 ZAMÓWIENIA – „Usługi związane z obsługą, odbiorem, transportem i
zagospodarowaniem odpadów  z GPSZOK”:

Przedmiotem  części  nr  2  zamówienia  jest świadczenie  usług  związanych  z
funkcjonowaniem  punktu  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  (dalej
GPSZOK)  w  tym  do  wyposażenia  GPSZOK  w  w  kontenery  i  pojemniki  celem
odbierania  (przyjmowania)  od  wszystkich  właścicieli  nieruchomości  położonych  na
terenie Gminy Miedźno oraz załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów  w
sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku oraz
ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania.

Przedmiot  części  nr  2  zamówienia  należy  wykonać  zgodnie  z opisem  zawartym  w
SIWZ w tym umowie (kótrej wzór stanowi dodatek nr 8b do SIWZ) i  Opis przedmiotu
zamówienia – stanowiący dodatek nr 7b do  SIWZ oraz obowiązującymi przepisami
prawa. 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną dowolną część lub na więcej (kilka) części.    

3.5  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę  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 1974 r. – Kodeks pracy . 

Zamawiający  wymaga,  aby  czynności  polegające  na  faktycznym  wykonywaniu  usług
związanych z wykonaniem zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w
ramach  prowadzonej  przez  nią  działalności  gospodarczej  były  wykonywane  przez  osoby
zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Rodzaj  czynności  (niezbędnych  do  wykonania  zamówienia),  co  do  których  wykonania
zamawiający  wymaga  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: 

1) dot. części 1 zamówienia: które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia
– operatorzy, kierowcy, ładowacze, osoba wykonująca czynności związane z organizacją
i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości (zarządzanie transportem),

2)  dot.  części  2  zamówienia:   osoby,  które  będą  wykonywać  bezpośrednio  przedmiot
zamówienia – operatorzy, kierowcy, ładowacze.

Wymagania  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o
pracę,  o  których  mowa  w  art.  29  ust.  3a  ustawy,  osób  wykonujących  wskazane  przez
Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone  we wzorze
umowy stanowiącym odpowiednio dodatek nr 8a, nr 8b do SIWZ.

Powyższe wymagania określają w szczególności:
a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy,
b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,
o  których  mowa  w  art.  29  ust.  3a  ustawy,  oraz  sankcje  z  tytułu  niespełnienia  tych
wymagań,
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c) rodzaj 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.

3.6  Dotyczy Części nr 1,2 zamówienia: Informacja o przewidywanych zamówieniach, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy: 
Przewiduje się możliwość udzielenia  zamówień, o których mowa  w art.  67 ust.  1 pkt  6
ustawy,  polegających  na  powtórzeniu  podobnych  usług,  zgodnych  z  przedmiotem
zamówienia podstawowego, ilość usług zleconych w ramach zamówienia podobnego będzie
uzależniona  od  bieżących  potrzeb  Zamawiającego pod  warunkiem,  że  wartość  tych
zamówień  nie  przekroczy  łącznie  wysokości  50 %  wartości  zamówienia  podstawowego,
a Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi  na ich realizację, po negocjacjach
z dotychczasowym Wykonawcą.

3.7  Dotyczy Części nr 1,2 zamówienia: Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91
ust. 2a ustawy:
Standardy  jakościowe  określono  w  Opisie  przedmiotu  zamówienia  -  stanowiącym
odpowiednio  dodatek  nr  7a,  nr  7b  do  SIWZ  oraz   we  wzorach  umowy  stanowiących
odpowiednio dodatek nr 8a, nr 8b do SIWZ.

Rozdział 4
Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia (dot. Części nr 1, nr 2 zamówienia) 12 miesięcy od dnia za-
warcia umowy z tym, że  termin przekazania raportu (sprawozdania – protokołu wykonania
usługi) z wykonania usługi odbierania odpadów za ostatni miesiąc wykonywania usług, Wy-
konawca przekazuje Zamawiającemu w terminie do 10 dni od dnia zakończenia  ostatniego
miesiąca.

Rozdział 5

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

5.1   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu;
2)  spełniają   określone  przez  Zamawiającego  w  pkt  5.2  SIWZ  warunki  udziału
w postępowaniu

5.2  O  udzielenie  zamówienia  może ubiegać  się  Wykonawca,  który  spełnia warunki,
dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów

1.1)  dot.  Części  nr  1  zamówienia: warunek  ten  zostanie  uznany  za  spełniony,  jeżeli
Wykonawca wykaże, iż: 
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a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności tj.  zezwolenie na transport
odpadów (jeśli nie utraciło ważności) lub równoważne, lub też odpowiedni wpis do  rejestru –
zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701
ze zm.);

b) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miedźno zgodnie z art. 9 c ust. 1
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
2010 z zm.)

1.2)  dot.  Części  nr   2  zamówienia: warunek  ten  zostanie  uznany  za  spełniony,  jeżeli
Wykonawca wykaże, iż: 

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności tj.  zezwolenie na transport
odpadów (jeśli nie utraciło ważności) lub równoważne, lub też odpowiedni wpis do  rejestru –
zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701
ze zm.);

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

2.1) dot. Części nr 1 zamówienia: warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wyko-
nawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną  co najmniej  700
000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych).

     3)   zdolności technicznej lub zawodowej 

   Określenie warunków: 

3.1.1) dot. Części nr 1 : wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
co najmniej jedną usługę odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komu-
nalnych z nieruchomości, na których zamieszkują  mieszkańcy w zakresie: odpadów komu-
nalnych w tym segregowanych od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej od
co najmniej 1000 właścicieli nieruchomości zamieszkałych (w rozumieniu ustawy o utrzyma-
niu  czystości  i  porządku  w gminach)  lub na  kwotę  wynagrodzenia  nie  niższą  niż  600
000,00 zł brutto, o czasie świadczenia minimum 12 kolejnych miesięcy wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wyko-
nane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wyko-
nywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumen-
ty wystawione przez podmiot,  na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są   wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświad-
czenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wy-
dane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.1.2) dot. Części nr 2 : wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
co najmniej jedną usługę prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów (w tym co
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najmniej obsługi, odbierania, transportu, zagospodarowania odpadów)  przez okres co
najmniej 12 kolejnych miesięcy  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określają-
cych czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz które-
go usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są   wyko-
nywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okre-
sowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

3.2.1.) dot. Części nr 1: dysponuje co najmniej następującym sprzętem, wyposażeniem:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co naj-
mniej następującym sprzętem, wyposażeniem:

a)  co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych z pojemników o pojemności: 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów (z których co
najmniej jeden stanowić będzie pojazd małogabarytowy przystosowany do odbioru odpadów
z posesji o utrudnionym dojeździe – wąskie ulice dojazdowe, zła podbudowa drogi);
b) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów z selektywnej
zbiórki (z których co najmniej jeden stanowić będzie pojazd małogabarytowy przystosowany
do  odbioru  odpadów z  posesji  o utrudnionym dojeździe  –  w  szczególności  wąskie  ulice
dojazdowe);
c) co najmniej jednym pojazdem specjalistycznym przeznaczonym do zbiórki odpadów
komunalnych w tym odpadów ulegających biodegradacji;
d)  co  najmniej  jednym pojazdem do odbierania  odpadów komunalnych  bez  funkcji
kompaktującej.

Uwaga: 
Warunek  zostanie  uznany  za  spełniony  także  w  przypadku  gdy  Wykonawca  wykaże,  że
dysponuje  jednym  pojazdem  małogabarytowym  przystosowanym  do  odbioru  odpadów
komunalnych z posesji o utrudnionym dojeździe  zmieszanych oraz  z selektywnej zbiórki.
Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

e) bazą transportowo –  magazynową,  usytuowaną na  terenie  gminy  Miedźno  lub w
odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy, na terenie, do którego Wykonawca
posiada  tytuł  prawny,  spełniającą  wymagania określone  w  Rozporządzeniu  MINISTRA
ŚRODOWISKA z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

f) pojemnikami na odpady (w ilości minimalnej): 

- pojemniki o pojemności 1100 l – 2  sztuki z przeznaczeniem na odpady zmieszane,

- pojemniki o pojemności 1100 l – 2 sztuki z przeznaczeniem na odpady BIOodpady,

- pojemniki o pojemności 1100 l – 2 sztuki z przeznaczeniem na popiół, 
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- pojemniki o pojemności 1100 l - 2 sztuki z przeznaczeniem na odpady szklane;

- pojemniki o pojemności 1100 l – 2 sztuki z przeznaczeniem na odpady z metali, w tym
odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe
tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe

- pojemniki o pojemności 1100 l – 2 sztuki z przeznaczeniem  na odpady na papier i tekturę, 
odpady z papieru, w tym tektury,  odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z
tektury.

g) licencją na oprogramowanie umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie danych o ilości
odebranych odpadów komunalnych, celem sporządzania sprawozdań – protokołów z wykona-
nej usługi.

3.2.2.) dot. Części nr 2: dysponuje co najmniej następującym sprzętem, wyposażeniem:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co naj-
mniej następującym sprzętem, wyposażeniem:

a) co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompak-
tującej.

Uwaga: 
Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

b) kontenerami oraz pojemnikami na odpady (w ilości minimalnej): 

- pojemniki o pojemności 1100 l – 2  sztuki,

- pojemniki o pojemności 240 l – 3 sztuki,

- kontener KP 7 m3– 5 sztuk,

- kontener otwarty  10m3  do 20m3 –   2 sztuki

5.3 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych  zdolności,  jeżeli  zaangażowanie  zasobów  technicznych  lub  zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na  realizację zamówienia.

5.4   Dot.  części  nr 1 i  nr 2 zamówienia:  Z postępowania  o  udzielenie zamówienia
wyklucza się Wykonawcę w stosunku,  do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.

5.5 Dot. części nr 1 i nr 2 zamówienia: Dodatkowo zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1)  w stosunku do którego otwarto  likwidację,  w zatwierdzonym przez  sąd  układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz.
1508  z  zm.)  lub  którego  upadłość  ogłoszono,  z  wyjątkiem  wykonawcy,  który  po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,

- 8 -



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na  zadanie  pn:  „Usługi  związane  z  odbiorem,  transportem  i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno ”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z zm.) - art. 24 ust.
5 pkt 1 ustawy.

5.6   Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy, gdy

osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w
art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się
wyroku potwierdzającego zaistnienie  jednej  z  podstaw wykluczenia,  chyba że  w tym
wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2)  w przypadkach, o których mowa:
a)  w art.  24 ust.  1  pkt  13 lit.  d i  pkt  14 ustawy,  gdy osoba,  o której  mowa w tych
przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d
ustawy,
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy,
-  jeżeli  nie  upłynęły  3  lata  od  dnia  odpowiednio  uprawomocnienia  się  wyroku
potwierdzającego zaistnienie  jednej  z podstaw wykluczenia,  chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; ;

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, jeżeli nie upłynął okres, na
jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24  ust. 1 pkt 22 ustawy, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5.7 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  pkt 13 i 14 oraz 16–
20 ustawy lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 5.5 SIWZ  może przedstawić
dowody na to, że podjęte przez niego środki  są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
w  szczególności  udowodnić  naprawienie  szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i  kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy,  będącego  podmiotem  zbiorowym,  orzeczono  prawomocnym  wyrokiem  sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.

5.8 Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  jeżeli  zamawiający,  uwzględniając  wagę  i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawie pkt 5.7 SIWZ.

5.9 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy, przed wykluczeniem
wykonawcy,  zamawiający  zapewnia  temu  wykonawcy  możliwość  udowodnienia,  że  jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

5.10 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
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Rozdział 6
Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów , na

zasadach określonych w art. 22a  ustawy  

6.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.

6.2 Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi
udowodnić  zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności  przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6.3 Zamawiający  ocenia,  czy  udostępniane  wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału  w  postępowaniu  oraz  bada,  czy  nie  zachodzą  wobec  tego  podmiotu  podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 –22  ustawy i  pkt 5.5  SIWZ (art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy )

6.4  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.5 Jeżeli  zdolności  techniczne  lub zawodowe podmiotu,  na którego zdolnościach polega
Wykonawca,  nie  potwierdzają  spełnienia  przez wykonawcę  warunków  udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ. 

6.6 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące tych
podmiotów,  o  których  mowa  w  pkt  10.2  SIWZ,  w  postaci  elektronicznej  podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot, na którego zasoby powołuje się
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a  ustawy. 
6.7 Na  wezwanie  Zamawiającego  Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy zobowiązany jest do przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 10.6.2 ppkt 1-4 SIWZ
oraz  właściwych  dokumentów  wskazanych  w  pkt  10.6.1  SIWZ  odpowiednio  do
udostępnianych zasobów.

6.8  W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami
w stopniu  umożliwiającym należyte  wykonanie  zamówienia  publicznego  oraz  oceny,  czy
stosunek  łączący  wykonawcę  z  tymi  podmiotami  gwarantuje  rzeczywisty  dostęp  do  ich
zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
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b)  sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału  w  postępowaniu  dotyczących  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,
zrealizuje usługi których wskazane zdolności dotyczą.

Powyższe informacje określone w lit. a)-d) mogą być zawarte np.  w zobowiązaniu innego
podmiotu. 

Rozdział 7
PODWYKONAWCY 

7.1 Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części   zamówienia  podwykonawcom.
Jednocześnie  Zamawiający  nie  zastrzega  obowiązku  osobistego  wykonania  przez
Wykonawcę kluczowych części przedmiotowego zamówienia. 

7.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców,  o których mowa w pkt 10.2 SIWZ,
w  postaci  elektronicznej  podpisane  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez
podwykonawcę. 

7.3 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Wówczas  w/w  informacje  Wykonawca  wskazuje  w  pkt  13 formularza  ofertowego
stanowiącego dodatek nr 1 do SIWZ.
Jeżeli  Wykonawca  nie  będzie  przewidywał  przy  realizacji  przedmiotu  zamówienia
podwykonawców,  wówczas  nie  uzupełnia  pkt  13  formularza  ofertowego stanowiącego
dodatek nr  1 do SIWZ.

7.4 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o
ile  są  już  znane,  podał  nazwy   albo  imiona  i  nazwiska  oraz  dane  kontaktowe
podwykonawców  i  osób  do  kontaktu  z  nimi,  zaangażowanych  w  usługi.  Wykonawca
zawiadamia  zamawiającego  o  wszelkich  zmianach  danych,  o  których  mowa  w  zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w  późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

7.5 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ust.1  ustawy,  w  celu
wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  wykonawca  jest  obowiązany
wykazać  zamawiającemu,  że  proponowany  inny  podwykonawca  lub  wykonawca
samodzielnie  spełnia  je  w stopniu  nie  mniejszym niż  podwykonawca,  na  którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

7.6 Jeżeli  powierzenie  podwykonawcy wykonania części  zamówienia  następuje w trakcie
jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w przypadku podwykonawcy
będącego podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się, na zasadach określonych
w art. 22a ust.1 ustawy  oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.
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7.7 Jeżeli  zamawiający  stwierdzi,  że  wobec  danego  podwykonawcy  zachodzą  podstawy
wykluczenia,  wykonawca obowiązany jest  zastąpić  tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Rozdział 8

Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

8.1 Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia  (w  ramach  oferty
wspólnej  w  rozumieniu  art.  23  ustawy)  pod  warunkiem,  że  taka  oferta  spełniać  będzie
następujące wymagania:

1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia  Pełnomocnika
do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego;

2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:

a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;

b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;

c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;

3) Dokument  pełnomocnictwa  musi  być  podpisany  przez  wszystkich  Wykonawców
ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  lub  przez  Wykonawców
udzielających  pełnomocnictwa  jeżeli  wyznaczają  pełnomocnikiem  jednego  z
Wykonawców spośród siebie. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do
składania  oświadczeń  woli  wymienione  we  właściwym  rejestrze  lub  ewidencji
Wykonawców.

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,  jednolity
dokument (JEDZ), o którym mowa w pkt 10.2 składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających  się  o  zamówienie  osobno,  w  postaci  elektronicznej  opatrzone
kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  Dokument  ten  potwierdza  spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,  w
którym  każdy  z  wykonawców   wykazuje  spełnianie  warunków  udziału  w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5) dokumenty  i  oświadczenia  o  których  mowa  w  pkt  10.6.1  składa  odpowiednio
Wykonawca  /  Wykonawcy,  który/którzy  wykazuje/ą  spełnianie  warunku/-ów,
określonych w pkt 5.2 SIWZ.

6) dokumenty  i  oświadczenia,  o  których  mowa  w  pkt  10.6.2  składa  każdy  z
Wykonawców osobno.

7) W odniesieniu do warunków określonych w pkt 5.2 SIWZ  wymagania te muszą być
spełnione wspólnie  przez wykonawców składających ofertę  wspólną (nie  musi ich
spełniać każdy z wykonawców składających ofertę wspólną osobno).

8) W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców
oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej, o którym mowa w pkt 10.4 SIWZ, składa każdy z Wykonawców osobno
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w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  na stronie internetowej informacji, o której
mowa  w art. 86 ust.5 ustawy. 

9) Oświadczenia,  formularze,  dokumenty  sporządzone  na  załączonych  do  SIWZ
wzorach,  składa  i  podpisuje  w  imieniu  wszystkich  Wykonawców,  Pełnomocnik
wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i
adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zastrzeżeniem ppkt 4,
ppkt 6, ppkt 8;

10) Wszystkie  kserokopie  dokumentów załączone  do  oferty  muszą  być  opisane  „za
zgodność z oryginałem” i podpisane przez Pełnomocnika;

11) Wszelka  korespondencja  prowadzona  będzie  przez  Zamawiającego  wyłącznie  z
Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym.

12) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający
może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

Rozdział 9
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej

9.1 Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 10.6.2  :
1)  ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru 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  lub
miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której  dotyczy  informacja  albo  dokument,  w  zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
2)  ppkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  potwierdzające  odpowiednio,  że:  nie  otwarto  jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

9.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której  dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa  w pkt  9.1,  zastępuje  się  je  dokumentem zawierającym odpowiednio  oświadczenie
wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby  albo  osób  uprawnionych  do  jego  reprezentacji,  lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.2 stosuje się.

9.4. W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę,
zamawiający  może  zwrócić  się  do  właściwych  organów  odpowiednio  kraju,  w  którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
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9.5 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby  mającej  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  której
dotyczy dokument wskazany w pkt 10.6.2  ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt
9.1 ppkt 1, w zakresie określonym w art.  24 ust.  1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w
którym miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której  dokument  miał  dotyczyć,  nie  wydaje  się
takich  dokumentów,  zastępuje  się  go  dokumentem zawierającym oświadczenie  tej  osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania
tej osoby. Zapis pkt 9.2 stosuje się.

9.6.  W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę,
zamawiający  może  zwrócić  się  do  właściwych  organów  kraju,  w  którym  miejsce
zamieszkania  ma  osoba,  której  dokument  dotyczy,  o  udzielenie  niezbędnych  informacji
dotyczących tego dokumentu.

Rozdział 10

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

10.1 Dokumenty oraz oświadczenia wymagane w postępowaniu :

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt 16.1 i formie określonej
w Rozdziale 14 SIWZ:

10.1.1 Ofertę składającą się z: 

1) wypełnionego  formularza  ofertowego o  treści  zgodnej  z  określoną  we  wzorze
stanowiącym dodatek nr 1 do SIWZ,

2) dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 10.2, 10.3 niniejszej specyfikacji,  

3) oświadczenia   Wykonawcy  w  formularzu  ofertowym  czy  wybór  złożonej  przez
Wykonawcę oferty  zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, o którym mowa w pkt 17.5.

10.2 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
w postaci elektronicznej sporządzone pod rygorem nieważności w oryginale opatrzone
kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  oświadczenie/-a,  w  postaci  Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: jednolity dokument albo jednolite
dokumenty albo JEDZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że :

1) wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
2)  nie istnieją wobec innych podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się,
podstawy wykluczenia oraz spełnia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunki udziału w postępowaniu,
3)  brak  istnienia  wobec  podwykonawców  podstaw  wykluczenia  z  udziału  w
postępowaniu. 

Uwaga:
W/w  oświadczenie  w  formie  jednolitego  dokumentu  należy  sporządzić w  postaci
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym a następnie wraz z
plikami  stanowiącymi ofertę  skompresować do jednego pliku  archiwum (ZIP)  (instrukcja
składania  oferty  została  zamieszczona  w  Rozdziałach  14  oraz  11  SIWZ)  i złożyć  przed
upływem terminu na składanie ofert. 
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JEDZ  sporządza  się  zgodnie  z  wzorem  standardowego  formularza  określonego  w
rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE.

Druk Jednolitego dokumentu  - stanowi dodatek nr 2 do SIWZ - jest dostępny na stronie
internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ.

 JEDZ może zostać uzupełniony poprzez serwis ESPD z wykorzystaniem dodatku nr 2  do
SIWZ pliku w formacie XML – „JEDZ – ” załączonego do niniejszej SIWZ. 

Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ, znajdują się
także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu https://
www.uzp.gov.pl/,  w  Repozytorium  Wiedzy,  w  zakładce  Jednolity  Europejski  Dokument
Zamówienia. 

Zamawiający  wskazuje,  że  Wykonawca  może  ograniczyć  się  do  wypełnienia   sekcji  α
Części  IV  formularza  i  nie  musi  wypełniać  żadnej  z  pozostałych  sekcji  Części  IV
formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji (warunków udziału w postępowaniu).

Zamawiający  informuje,  że  w  związku  z  tym  że  nie  stosuje  przesłanek  fakultatywnych,
o których  mowa  w  art.  24  ust.  5  pkt  5-7  ustawy,  oświadczenie  w  Części  III  Sekcja  C
Jednolitego dokumentu „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub
wykroczeniami  zawodowymi”  składane  jest  w  zakresie  niżej  wymienionych  przestępstw,
określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy.

W Części  III  Sekcja C Jednolitego dokumentu „Podstawy związane z  niewypłacalnością,
konfliktem  interesów  lub  wykroczeniami  zawodowymi”  w  podsekcji  „Czy  wykonawca,
wedle  własnej  wiedzy,  naruszył  swoje  obowiązki  w dziedzinie  prawa  środowiska,  prawa
socjalnego i prawa pracy”  Wykonawca składa oświadczenie w zakresie:

1) przestępstw przeciwko środowisku wymienionych w art. 181 – 188 Kodeksu karnego; 

2)  przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących  pracę  zarobkową z art. 218 –  221
Kodeksu karnego; 
3) przestępstwa, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Poz. 769).

10.3  Do  oferty  Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  w  przypadku  polegania  na
zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów, dokument/-y,  o  którym/-ch  mowa
w Rozdziale 6 w pkt 6.8:

1) dokument, w którym Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów udowadnia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,  w  szczególności  zobowiązanie  tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Dokument lub dokumenty, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b)  sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
c)  zakres  i  okres  udziału  innego  podmiotu  przy  wykonywaniu  zamówienia
publicznego;
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d)  czy  podmiot,  na  zdolnościach  którego  wykonawca  polega  w  odniesieniu  do
warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  kwalifikacji  zawodowych  lub
doświadczenia, zrealizuje usługi , których wskazane zdolności dotyczą.

Powyższe informacje określone w lit. a)-d) mogą być zawarte np.  w zobowiązaniu innego
podmiotu. 

10.4 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art.
24 ust. 11 ustawy:

Wykonawca, w terminie  3 dni  od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z
otwarcia  ofert,  o  której  mowa w art.  86  ust.  5  ustawy,  przekazuje  zamawiającemu
oświadczenie  o  przynależności  albo  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy -  z wykorzystaniem wzoru
określonego  w dodatku nr 5 do SIWZ).

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz
z  oświadczeniem  dokumenty  bądź  informacje  potwierdzające,  że  powiązania  z  innym
wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu o  udzielenie
zamówienia. 

10.5  Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia,  wezwie  Wykonawcę,  którego  oferta
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym (nie krótszym niż 10 dni) terminie
aktualnych  na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.  

10.6  Na  wezwanie  Zamawiaj  ą  cego  Wykonawca  zobowi  ą  zany  jest  zło  ż  y  ć    nast  ę  puj  ą  ce  
o  ś  wiadczenia lub dokumenty:  
   

10.6.1 W  celu  potwierdzenia  spełniania  przez  Wykonawcę  warunków  udziału
w postępowaniu: 

1)  dotyczących  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) dot. części nr 1 zamówienia: koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający,
że  wykonawca  jest  wpisany  do  jednego  z  rejestrów  zawodowych  lub  handlowych,
prowadzonych  w  państwie  członkowskim  Unii  Europejskiej,  w  którym  wykonawca  ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania tj.   zezwolenie na transport odpadów  (jeśli nie utraciło
ważności) lub równoważne, lub też odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z art. 233 ustawy z
dnia  14 grudnia  2012 r.  o  odpadach  ze  zm.  oraz  aktualny wpis  do rejestru  działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości z
terenu Gminy Miedźno zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach z późn. zm.,

b)  dot.  części  nr  2  zamówienia: koncesję,  zezwolenie,  licencję  lub  dokument
potwierdzający,  że  wykonawca  jest  wpisany  do  jednego  z  rejestrów  zawodowych  lub
handlowych,  prowadzonych  w  państwie  członkowskim  Unii  Europejskiej,  w  którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj.  zezwolenie na transport odpadów (jeśli
nie utraciło ważności) lub równoważne, lub też odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z art.
233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ze zm.;
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2) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych 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, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi  zostały wykonane lub są wykonywane
należycie,  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty
wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  usługi  były  wykonywane,  a  w  przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli  z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym  charakterze  wykonawca  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 wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  - z
wykorzystaniem  wzoru  określonego  w dodatku  nr  3a do  SIWZ  -  dot.  części  nr  1
zamówienia lub w dodatku nr 3b do SIWZ - dot. części nr 2  zamówienia;

b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami  - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 4a do SIWZ - dot.
części nr 1  zamówienia lub w dodatku nr 4b do SIWZ - dot. części nr 2  zamówienia;

3) dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a)  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego - dot. części nr 1 zamówienia.

Jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  wykonawca  nie  może  złożyć  wymaganych  przez
zamawiającego w/w dokumentu, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych
dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych.

10.6.2   Dot.  części  nr  1  i  nr  2  zamówienia:  W celu  potwierdzenia  braku  podstaw
wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1)  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt  13,  14 i  21 ustawy wystawionej nie  wcześniej  niż  6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
2)  odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu  potwierdzenia  braku  podstaw wykluczenia  na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt  1
ustawy;
3)  oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji  administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne  albo  -  w  przypadku
wydania  takiego  wyroku  lub  decyzji  -  dokumentów  potwierdzających  dokonanie
płatności  tych  należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami  lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
4)  oświadczenia  wykonawcy  o  braku  orzeczenia  wobec  niego  tytułem  środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
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5)  wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów  na
zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy,  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych  w pkt 10.6.2  ppkt 1-4.

10.6.3  W  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  usługi  odpowiadają  określonym
wymaganiom przez Zamawiającego Wykonawca złoży:

1) oświadczenie, że oferowane usługi  odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego  - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr  6 do SIWZ -
dot. części nr 1 i nr 2 zamówienia.

10.7 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  oświadczeń  lub  dokumentów
potwierdzających,  że  nie  podlegają  wykluczeniu  oraz  spełniają  warunki  udziału  w
postępowaniu,  a jeżeli  zachodzą uzasadnione podstawy do uznania,  że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych  oświadczeń  lub
dokumentów.  
   
10.8 Zamawiający, zgodnie z   art. 24 aa      ustawy, najpierw  dokona  oceny ofert, a następnie
zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia  warunki udziału w postępowaniu.  Jeżeli  wykonawca,  o którym
mowa wyżej,  uchyla się  od zawarcia  umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  wykonawca,  który  złożył  ofertę  najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert. 

10.9   Jeżeli  wykaz,  oświadczenia  lub  inne  złożone  przez  wykonawcę  dokumenty  budzą
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz  którego  roboty  budowlane,  dostawy  lub  usługi  były  wykonane, a  w  przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty
w tym zakresie. 

10.10 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1126  z  zm.  )  w  formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.

10.11 W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z zm), które znajdują się w posiadaniu
zamawiającego,  w  szczególności  oświadczeń  lub  dokumentów  przechowywanych  przez
zamawiającego  zgodnie  z  art.  97  ust.  1 ustawy,  zamawiający  w  celu  potwierdzenia
okoliczności,  o których mowa w art.  25 ust.  1 pkt  1  i  3 ustawy, korzysta  z  posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

10.12 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w:
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-  rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów
dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 z zm.)
oraz
- rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018r.
zmieniającego  rozporządzenia  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz. U. z 2018r.
Poz. 1993 z zm.)

należy  składać  w oryginale  w postaci  dokumentu elektronicznego  lub elektronicznej
kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Rozdział  11

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych

do porozumiewania się z wykonawcami 

11.1 W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  między  Zamawiającym  a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu MiniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/  (Formularz  
do komunikacji), ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (adres
e-  mail:  ug@miedzno.pl). Adres  skrzynki  ePUAP  Zamawiającego:  EPUAP   
/8sm57mpm7e/SkrytkaESP 
11.2 Wykonawca  w  celu  złożenia  oferty,  wniosków,  zawiadomień,  dokumentów
elektronicznych,  oświadczeń  lub  elektronicznych  kopii  dokumentów lub  oświadczeń  oraz
innych informacji  musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny  wystawiony 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 z
zm. 
11.3 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. 
11.4 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 MiniPortalu
oraz Regulaminie ePUAP. 
11.5 Maksymalny  rozmiar  plików  przesyłanych  za  pośrednictwem  dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi
150 MB. 
11.6 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. 
11.7 Identyfikator  postępowania  i  klucz  publiczny  dla  danego  postępowania  o  udzielenie
zamówienia  dostępne  są  na  Liście  wszystkich  postępowań  na  MiniPortalu  oraz  stanowią
załączniki do niniejszej SIWZ 
11.8 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Oznacza to, że

wszelka  korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na
język polski.
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11.9 We wszelkiej  korespondencji  związanej  z  niniejszym postępowaniem Zamawiający  i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia ( TED lub ID postępowania). 

11.10 W  toku  postępowania  możliwa  jest  również  komunikacja  za  pomocą  poczty
elektronicznej, e-mail ug@miedzno.pl.

11.11 Dokumenty  elektroniczne,  oświadczenia  lub  elektroniczne  kopie  dokumentów  lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji
jako  załączniki.  Zamawiający  dopuszcza  również  możliwość  składania  dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za
pomocą  poczty  elektronicznej,  na  wskazany  w  pkt  11.10  adres  e-mail.  Sposób
sporządzenia  dokumentów  elektronicznych,  oświadczeń  lub  elektronicznych  kopii
dokumentów  lub  oświadczeń  musi  być  zgody  z  wymaganiami  określonymi  w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r.  w sprawie użycia
środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego  oraz  udostępniania  i  przechowywania  dokumentów  elektronicznych  oraz
rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów
dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia. 

11.12 Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  przekazane  drogą
elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na żądanie drugiej strony. 

11.13 Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,
zawiadomienia oraz  informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

11.14 W  przypadku  braku  potwierdzenia  otrzymania  wiadomości  przez  Wykonawcę
Zamawiający  domniema,  że  pismo  wysłane  przez  Zamawiającego  na  adres  poczty
mailowej  podany  przez  Wykonawcę  zostało  mu  doręczone  w  sposób  umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

11.15 W przypadku  podmiotów  wspólnych  wszelka  korespondencja  prowadzona  będzie
wyłącznie z pełnomocnikiem.

11.16 Osobą  uprawnioną  przez  Zamawiającego  do  porozumiewania  się  z  wykonawcami
jest: Agnieszka Związek tel. 34 3178010.

Rozdział 12

Wymagania dotyczące wadium

12.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości

1) część nr 1 zamówienia: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych  00/100)

2) w zakresie części nr 2 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

12.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt
16.1 SIWZ.

12.3 Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1)  pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w 
Popowie Oddział w Miedźnie
 nr rachunku 73 8259 1014 2001 0000 0550 0006

z  dopiskiem:  Wadium  –  Usługi  związane  z  odbiorem,  transportem
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno - część nr 1
zamówienia

- 20 -



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na  zadanie  pn:  „Usługi  związane  z  odbiorem,  transportem  i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno ”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga: 

Za  termin  wniesienia  wadium  w  formie  pieniężnej  przyjmuje  się  termin  uznania
na rachunku Zamawiającego. Potwierdzenie przelewu prosimy również załączyć do oferty. 

2)  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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.

12.4 Jeżeli  wadium zostanie  wniesione  w  formie,  o  której  mowa w  pkt  12.3  ppkt  2-5
wówczas Wykonawca  złoży oryginał dokumentu w postaci dokumentu elektronicznego
wystawiony  na  rzecz  Zamawiającego  (przed  upływem  terminu  określonego  w  pkt  16.1
niniejszej SIWZ). Oryginał wadium sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego,
winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, tj.
wystawcę gwarancji/poręczenia.   Dokument ten musi zachować ważność przez cały okres
związania ofertą. 

 W/w dokument musi zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, że
zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty.

Tym samym, wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres terminu związania ofertą w
sposób  dający Zamawiającemu pewność pełnego zaspokojenia jego roszczeń zarówno co do
ich  maksymalnego zakresu,  jak  również  bezwarunkowej  i  nieodwołalnej  ich  realizacji  na
pierwsze  pisemne  żądanie  wzywające  do  zapłaty,  w  przypadku  wystąpienia  okoliczności
ustawowych uprawniających do zatrzymania wadium.

12.5 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do
oferty  kserokopię  wpłaty  wadium z  potwierdzeniem dokonanego przelewu.  Na poleceniu
przelewu  należy  wpisać:  „Wadium  –  Usługi  związane  z  odbiorem,  transportem
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno - część nr 1
zamówienia”.

12.6 Zamawiający będzie dokonywał zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z zasadami
określonymi w  art. 46 ustawy.

Rozdział 13
Termin związania ofertą

Termin związania ofertą - 59 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Rozdział 14
Opis sposobu przygotowywania ofert

14.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

14.2 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

14.3  Wykonawca  składa  ofertę  za  pośrednictwem  Formularza  do  złożenia,  zmiany,
wycofania oferty lub wniosku  dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest
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dostępny dla wykonawców na miniPortalu lub na stronie internetowej Zamawiającego.
W formularzu  oferty  Wykonawca zobowiązany jest  podać  adres  skrzynki  ePUAP,  na
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. W polu „Wpisz
nazwę  odbiorcy”  należy  wpisać  odbiorcę:  Urząd  Gminy  Miedźno. Po  wpisaniu  i
wybraniu  danych  Zamawiającego  automatycznie  podstawi  się  adres  skrzynki  ePUAP
Zamawiającego.

14.4 Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim,  z  zachowaniem  postaci
elektronicznej  Zamawiający  dopuszcza  w  szczególności  następujący  format
przesyłanych  danych:  .doc,  .docx,  .pdf,  .odt.   Oferta  musi  być  podpisana
kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  Sposób  złożenia  oferty,  w  tym
zaszyfrowania oferty, opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal-u. Ofertę
należy złożyć w oryginale. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia skanu oferty, tj.
oferty  pierwotnie  sporządzonej  w  postaci  papierowej,  następnie  przekształconej  do
postaci  elektronicznej  i  po  przekształceniu  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym.

14.5  Wykonawca  przygotuje  elektroniczną  ofertę,  podpisuje  ją  podpisem
kwalifikowanym i za pomocą klucza publicznego pobranego ze strony internetowej
Zamawiającego lub miniPortalu szyfruje ofertę i wysyła ją do Zamawiającego za
pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na platformie ePUAP https://
epuap.gov.pl/wps/portal,  adres  skrzynki  EPUAP  /8sm57mpm7e/SkrytkaESP i
udostępnionego również na miniPortalu https://mini portal.uzp.gov.pl . Do oferty należy
dołączyć  JEDZ  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym,  a  następnie  wraz  z  plikami  stanowiącymi  ofertę  skompresować  do
jednego pliku ZIP.

14.6 W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie
podającym  dane  kompresji,  opatrzenie  pliku  zawierającego  skompresowane  dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez
wykonawcę za zgodność z oryginalnym wszystkich elektronicznych kopii dokumentów
zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego
wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia przez podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

14.7 Dokumenty i oświadczenia, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1
ustawy,  składane  są  w  oryginale  w  postaci  dokumentu  elektronicznego  lub  w
elektronicznej  kopii  dokumentu  lub  oświadczenia  poświadczonej  za  zgodność  z
oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu
lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

14.8 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu lub oświadczenia, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

14.9 Oferta oraz wszelkie oświadczenia i  dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji
muszą spełniać następujące wymogi:

a)  oferta musi zostać sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się
na ofertę powinien być czytelny,

  b) formularz ofertowy i wszystkie załączane oświadczenia i dokumenty sporządzone
przez Wykonawcę (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być
podpisane;   za  podpisanie  uznaje  się  podpisanie  kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym przez  osobę(-y)  upoważnioną(-e)  do  reprezentowania  zgodnie  z
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formą reprezentacji  Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.

c) w przypadku,  gdy  Wykonawcę  lub  podmiot  o  którym mowa  w  art.  22a  ustawy
reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające
jego zakres  i  podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji  Wykonawcy lub
tego  podmiotu.  Pełnomocnictwo  należy  dołączyć do  oferty,  jeśli  nie  będzie  ono
wynikało z innych dokumentów załączonych do oferty. Należy je dołączyć w postaci
elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

d) formularz ofertowy należy złożyć w ofercie w oryginale pod rygorem nieważności, w
postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

e)  oświadczenia  w postaci  Jednolitego Europejskiego Dokumentu  Zamówienia  muszą
być  wypełnione  i  podpisane  przez  podmioty,  których  dotyczą,  tj.  wykonawcę,
poszczególnych wspólników konsorcjum, inne podmioty, na których zasoby Wykonawca
powołuje  się  na  zasadach  określonych  w art.  22a  ustawy,  podwykonawców.
Oświadczenie  w  postaci  Jednolitego  Europejskiego  Dokumentu  Zamówienia należy
złożyć  w  oryginale  pod  rygorem  nieważności,  w  postaci  elektronicznej  i  opatrzony
kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  powinien  on  być  wraz  z  plikami
stanowiącymi ofertę skompresowany do jednego pliku archiwum (ZIP),

f) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z
zm.), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej
kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, 

g)  poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  dokonuje  odpowiednio  wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się  o  udzielenie  zamówienia publicznego albo podwykonawca,  w zakresie
dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą,

h) poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem  elektronicznej  kopii  dokumentu  lub
oświadczenia, o której mowa w lit.  f, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego,

i) jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia
nie  zostały  sporządzone  w  postaci  dokumentu  elektronicznego,  Wykonawca  może
sporządzić  i  przekazać  elektroniczną  kopię  posiadanego dokumentu  lub  oświadczenia
poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem,  opatrzoną  kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym,

j) w przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej  kopii  dokumentu lub
oświadczenia,  opatrzenie  jej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez
wykonawcę  albo  odpowiednio  przez  podmiot,  na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji
polega  wykonawca  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy,  albo  przez
podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia za zgodność z oryginałem.

14.10 Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej
kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju
z  dnia  26  lipca  2016  r.   w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.
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poz.  1126  z  zm.),  wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  kopia  jest  nieczytelna  lub  budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

14.11Dokumenty lub oświadczenia,  o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z
zm.), sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.   

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych  przez  wykonawcę  i  pobranych  samodzielnie  przez  zamawiającego
dokumentów,  w przypadku o  którym mowa w §  10  ust.  1  rozporządzenia  Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r.
poz.1126 z zm.). 

14.12 W  przypadku  gdyby  oferta,  oświadczenia  lub  dokumenty  zawierały  informacje,
stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,  Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania
ofert,  w  sposób  nie  budzący  wątpliwości  zastrzec,  które  informacje  stanowią
tajemnicę  przedsiębiorstwa  oraz  wykazać,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Brak  stosownego  zastrzeżenia  wraz  z  wykazaniem,  iż  zastrzeżone  informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,  będzie traktowany jako jednoznaczna zgoda
na  włączenie  całości  przekazanych  oświadczeń,  dokumentów  i  danych  do
dokumentacji  postępowania  oraz  ich  ujawnienie  na  zasadach  określonych
w ustawie. 

Wykonawca  nie  może  zastrzec  informacji  podawanych  podczas  otwarcia  ofert
tj. nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny i terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art.86
ust. 4 ustawy). 

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 osobnym pliku
wraz  z  jednoczesnym  zaznaczeniem  „Załącznik  stanowiący  tajemnicę
przedsiębiorstwa”  a  następnie  wraz  z  plikami  stanowiącymi  jawną  część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

14.13 W  przypadku  oferty  wspólnej  -  wypełniając  formularz  ofertowy  oraz  pozostałe
dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy”
należy wpisać dane konsorcjum firm: wymienić z nazwy z określeniem adresu siedziby –
wszystkich  Wykonawców  składających  ofertę  wspólną.  Należy  także  podać  dane
Pełnomocnika. 

14.14 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 

14.15 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  dostępnej  na
miniPortalu.
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14.16 Wykonawca  po  upływie  terminu  do składania  ofert  nie  może  skutecznie  dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.

14.17 Zamawiający  nie  bierze  odpowiedzialności  za  złe  skierowanie  przesyłki  i  jej
przedterminowe  otwarcie,  w  przypadku  nieprawidłowego  jej  przesłania  przez
Wykonawcę.  Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

Rozdział 15

Opis sposobu udzielania wyjaśnień oraz modyfikacja treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

15.1  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji
istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  udzielić  wyjaśnień
niezwłocznie,  jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wpłynął  do  Zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia,  w  którym  upływa  połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. 

Wniosek należy przesłać za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na
ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal ( Elektroniczna Skrzynka Podawcza- nazwa- Urząd
Gminy  Miedźno,  adres  skrzynki    EPUAP            /8sm57mpm7e/SkrytkaESP     )    oraz  
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji ).

15.2 Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 15.1 niniejszej SIWZ,
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.

15.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści SIWZ, o którym mowa w pkt 15.1 niniejszej SIWZ.

15.4 Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekazuje  wykonawcom,  którym
przekazał  specyfikację  istotnych  warunków zamówienia,  bez  ujawniania  źródła  zapytania,
treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  zamieści  także  na  stronie  internetowej
http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/ (na której została zamieszczona specyfikacja).

15.5 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.

15.6 Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany
treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  zamawiający   przekazuje  Urzędowi  Publikacji  Unii
Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub
sprostowania,  drogą elektroniczną,  zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie
internetowej  określonej  w  dyrektywie  oraz  jeżeli  będzie  to  konieczne  przedłuży  termin
składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy.

15.7 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert  zmienić treść specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.  Dokonaną zmianę treści
specyfikacji  zamawiający  udostępnia  na  stronie  internetowej
http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/ 

15.8 Jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o
tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz
zamieszcza informację na stronie internetowej  http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/ . Pkt
15.6 stosuje się odpowiednio. 
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Rozdział 16

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

16.1 Ofertę  należy  złożyć  za  pośrednictwem  Formularza  do  złożenia,  zmiany,
wycofania  oferty  lub  wniosku  dostępnego  na  ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://
miniportal.uzp.gov.pl/ nie później niż do dnia   25  -02-2020 r.  do godz. 10  00  .  

16.2 Zamawiający  niezwłocznie  zawiadamia  Wykonawcę  o  złożeniu  oferty  po  terminie
oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

16.3 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu  i  dokonywane jest  poprzez  odszyfrowanie i  otwarcie  ofert  za  pomocą
klucza prywatnego. 

16.4 Otwarcie  ofert jest  jawne  nastąpi  dnia  25-02-2020  r.  o  godz.  11   00   w  siedzibie
Zamawiającego, pokój nr 03 sala sesyjna.

16.5 Niezwłocznie  po  otwarciu ofert  zamawiający  zamieszcza  na  stronie  internetowej
http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/ informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.
         

Rozdział 17

Opis sposobu obliczenia ceny oraz dane dotyczące pozostałych kryteriów oceny ofert
jakie Wykonawca zobowiązany jest podać

17.1 Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać
się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

17.2 Wykonawca uwzględniając  wszystkie  wymogi,  o  których mowa w niniejszej  SIWZ,
powinien w cenie ofertowej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla
Części  1,2  zamówienia)  ująć  wszelkie  koszty  niezbędne  dla  prawidłowego  i  pełnego
wykonania  przedmiotu  zamówienia. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność na  zasadzie
ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia.  Wykonawca  z  zaoferowanej  cenie
zobowiązany  jest  uwzględnić  wszystkie  niezbędne  nakłady,  pozwalające  osiągnąć  cel
oznaczony w umowie, Opisie Przedmiotu Zamówienia, obowiązujących przepisach prawa.
Nakłady  te  winny  obejmować  wszelkie  koszty  związane  z  formą  wynagrodzenia,
dopełnieniem  obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawnych,  umowy  i  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. 

17.3 Wykonawca w formularzu ofertowym poda w zależności od tego czy składa ofertę na
jedną z części lub dwie części:

I.  CZĘŚĆ  nr  1  ZAMÓWIENIA  – „Usługi  związane  z  odbiorem,  transportem  i
zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości
na terenie gminy Miedźno”:

1) łączną cenę brutto (z VAT) stanowiącą sumę cen brutto z kolumny nr 7 tabeli nr 1,

2) w tabeli nr 1 ceny za Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem

odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych na terenie gminy
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Miedźno poda:  dane dotyczące poszczególnych rodzajów odpadów, ceny jednostkowe

netto za 1 Mg odpadów (bez Vat), ceny jednostkowe brutto za 1 Mg odpadów (z VAT),

iloczyn  Szacowanej masy odpadów i  ceny  jednostkowej brutto za 1 Mg odpadów (z

VAT), sumę cen brutto z kolumny nr 7 tabeli nr 1,

3) zaoferowanie pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych, za
pomocą których Wykonawca realizował będzie zamówienie z emisją spalin co najmniej
EURO 5 – kryterium oceny ofert Aspekt środowiskowy – norma emisji spalin (Ś)  do
wyboru: pojazdy nie spełniające normy emisji spalin co najmniej EURO 5 albo 2 pojazdy
spełniające normy emisji  spalin  co najmniej  EURO 5  albo 3 pojazdy spełniające normy
emisji  spalin  co  najmniej  EURO  5   albo  4  pojazdy  spełniające  normy  emisji  spalin  co
najmniej EURO 5. 

5) zaoferowany termin płatności faktur ( kryterium oceny ofert Termin płatności T)  do

wyboru 21 dni albo 30 dni.

Uwaga: Ilości przewidywane w ramach każdej pozycji tabeli nr 1 są ilościami orientacyjnymi
podanymi przez Zamawiającego. Usługi objęte umową realizowane będą w zależności od
rzeczywistych  potrzeb  Zamawiającego,  przy  czym  łączna  wartość  zamówienia  nie  może
przekroczyć maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy na daną
część zamówienia. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamówienia przez
Zamawiającego mniejszej ilości usług niż te,  które zostały określone w opisie przedmiotu
zamówienia.

6) dane dotyczące instalacji w szczególności instalacji komunalnych, do których Wykonawca

przekaże odebrane odpady.

II.  CZĘŚĆ  nr  2  ZAMÓWIENIA  -  „Usługi  związane  z  obsługą,  odbiorem,

transportem i zagospodarowaniem odpadów  z GPSZOK”:

1) łączną cenę brutto (z VAT) stanowiącą sumę cen brutto z kolumny nr 7 tabeli nr 2,

2)  w tabeli  nr 2  ceny za  U  Usługi związane z obsługą,  odbiorem, transportem i

zagospodarowaniem odpadów  z  GPSZOK poda:  dane  dotyczące  poszczególnych

rodzajów  odpadów,  ceny  jednostkowe  netto  za  1  Mg  odpadów  (bez  Vat),  ceny

jednostkowe brutto za 1 Mg odpadów (z VAT), iloczyn Szacowanej masy odpadów i ceny

jednostkowej brutto za 1 Mg odpadów (z VAT), sumę cen brutto z kolumny nr 7 tabeli

nr 2,

3) zaoferowany termin płatności faktur ( kryterium oceny ofert Termin płatności T)  do

wyboru 21 dni albo 30 dni.

Uwaga: Ilości przewidywane w ramach każdej pozycji tabeli nr 2 są ilościami orientacyjnymi
podanymi przez Zamawiającego. Usługi objęte umową realizowane będą w zależności od
rzeczywistych  potrzeb  Zamawiającego,  przy  czym  łączna  wartość  zamówienia  nie  może
przekroczyć maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy na daną
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część zamówienia. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamówienia przez
Zamawiającego mniejszej ilości usług niż te,  które zostały określone w opisie przedmiotu
zamówienia.

4) dane dotyczące instalacji w szczególności instalacji komunalnych, do których Wykonawca

przekaże odebrane odpady.

17.4 Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie:

część nr 1 zamówienia

1) łączną cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (z VAT) za wykonanie
całości przedmiotu zamówienia – wg przypisanej wagi kryterium Ceny (C)  tj. 60 %  

i

2)  zaoferowana  emisja  spalin  pojazdów  przystosowanych  do  odbierania  odpadów
komunalnych,  za  pomocą  których  Wykonawca  realizował  będzie  zamówienie  –
kryterium oceny ofert Aspekt środowiskowy – Norma emisji spalin (Ś) – wg przypisanej
wagi 20 %

i

3) zaoferowany termin płatności  –  kryterium oceny ofert  :  Termin płatności  T -  wg
przypisanej wagi 20 %.

część nr 2 zamówienia:

1) łączną cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (z VAT) za wykonanie
całości przedmiotu zamówienia – wg przypisanej wagi kryterium Ceny (C)  tj. 60 %  

i

2)  zaoferowany  termin  płatności  (Kryterium  oceny  ofert  Termin  płatności  T)  –  wg

przypisanej wagi 40 %.

17.5 Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych
polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1830 z zm.)  oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.).  

17.6 Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.

17.7 Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, poprawi w ofercie: 
   1) oczywiste omyłki pisarskie,
 2)  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych
dokonanych poprawek,
  3)  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych warunków
zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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Rozdział 18

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

18.1 Kryteria oceny ofert i waga tych kryteriów: 

dla części  nr 1 zamówienia:

Kryterium oceny ofert Waga kryterium

 Cena  (C) 60,00%

Aspekt środowiskowy – Norma emisji spalin (Ś) 20,00 %

Termin płatności (T) 20,00 %

dla części nr 2 zamówienia:

Kryterium oceny ofert Waga kryterium

 Cena  (C) 60,00%

Termin płatności (T) 40,00 %

18.2  Sposób oceniania ofert:

część nr 1 zamówienia:

1. w kryterium cena (C), w którym zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak
najniższy wskaźnik( cena), zostanie zastosowany następujący wzór:

Liczba                   Cn 
zdobytych (C) =            ----------- x 100 x waga kryterium 60 %
             punktów        Cb

          Gdzie:
                 Cn         – cena  najniższa wśród ofert nie odrzuconych
                 Cb         – cena oferty  badanej
                 100        – wskaźnik stały
                 60 %   – procentowe znaczenie kryterium ceny

Liczba punktów, którą można uzyskać  w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez
podzielenie ceny najniższej z ofert nieodrzuconych przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie
tak otrzymanej liczby przez 100 i wagę kryterium,  którą ustalono na 60%.

2.  w kryterium „Aspekt  środowiskowy –  norma emisji  spalin  (Ś)”  –  ocenie  zostanie
poddany aspekt środowiskowy świadczenia usługi, badany poprzez wpływ jej realizacji
na  środowisko  naturalne  poprzez  emisję  spalin pojazdów  przystosowanych  do
odbierania odpadów komunalnych, za pomocą którego Wykonawca realizował będzie
zamówienie, w którym zostanie zastosowany następujący wzór:

Liczba                  Śp
zdobytych (Ś) = ------- x 100 x waga kryterium 20 %
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punktów               Śm

Gdzie:
Ś –   Aspekt środowiskowy – norma emisji spalin
Śp– wartość  liczby  punktów otrzymana zgodnie  z  zaoferowaną ilością  pojazdów wg
punktacji (0 pkt albo 10 albo 15 albo  20 pkt)
Śm – maksymalna możliwa do uzyskania wartość punktów w ocenianym kryterium
(20 pkt)
100 – wskaźnik stały
20 % - procentowe znaczenie kryterium (Ś)

Liczba punktów,  którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie
przez podzielenie wartości liczbowej (liczby punktów) ocenianego kryterium uzyskanej
w danej ofercie przez maksymalną możliwą do uzyskania wartość punktów ocenianego
kryterium (20)  i  pomnożenie  tak  otrzymanej  liczby  przez  100  i  wagę  kryterium,  którą
ustalono na 20 %.

Wykonawca  wskaże  tylko  jedną  z  poniższych  możliwości,  które  będą  punktowane
w następujący sposób:
1) skierowanie do realizacji zamówienia tylko pojazdów przystosowanych do odbierania
odpadów komunalnych nie spełniających normy emisji spalin minimum EURO 5  – 0,00
pkt, 

2)  skierowanie  do realizacji  zamówienia  2 pojazdów przystosowanych do odbierania
odpadów komunalnych spełniających normę emisji spalin minimum EURO 5  – 10,00
pkt,

3)  skierowanie  do realizacji  zamówienia  3 pojazdów przystosowanych do odbierania
odpadów komunalnych spełniających normę emisji spalin minimum EURO 5  – 15,00
pkt,

4)  skierowanie  do realizacji  zamówienia  4 pojazdów przystosowanych do odbierania
odpadów komunalnych spełniających normę emisji spalin minimum EURO 5 – 20,00
pkt,

3.  w kryterium „Termin płatności (T)” – w którym zostanie zastosowany następujący
wzór:

Liczba                  Tp
zdobytych (T) = ------- x 100 x waga kryterium 20 %
punktów               Tm

Gdzie:
T –    Termin płatności
Tp–  wartość  liczby  punktów  otrzymana  zgodnie  z  zaoferowanym  terminem  wg
punktacji (0 pkt albo 20 pkt)
Tm – maksymalna możliwa do uzyskania wartość punktów w ocenianym kryterium
(20 pkt)
100 – wskaźnik stały
20 % - procentowe znaczenie kryterium (T)

Liczba punktów,  którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie
przez podzielenie wartości liczbowej (liczby punktów) ocenianego kryterium uzyskanej
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w danej ofercie przez maksymalną możliwą do uzyskania wartość punktów ocenianego
kryterium (20)  i  pomnożenie  tak  otrzymanej  liczby  przez  100  i  wagę  kryterium,  którą
ustalono na 20 %.

Wykonawca  wskaże  tylko  jedną  z  poniższych  możliwości,  które  będą  punktowane
w następujący sposób:

1) za zaoferowanie 21 dniowego terminu płatności faktur – 0,00 pkt 

2)  za zaoferowanie 30 dniowego terminu płatności faktur – 20,00 pkt 
Uwaga! 

Termin płatności zaoferowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 21 dni i dłuższy
niż 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu. 

część nr 2 zamówienia:

1. w kryterium cena (C), w którym zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak
najniższy wskaźnik( cena), zostanie zastosowany następujący wzór:

Liczba                   Cn 
zdobytych (C) =            ----------- x 100 x waga kryterium 60 %
 punktów                    Cb

          Gdzie:
                 Cn         – cena  najniższa wśród ofert nie odrzuconych
                 Cb         – cena oferty  badanej
                 100        – wskaźnik stały
                 60 %   – procentowe znaczenie kryterium ceny

Liczba punktów, którą można uzyskać  w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez po-
dzielenie ceny najniższej z ofert nieodrzuconych przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie
tak otrzymanej liczby przez 100 i wagę kryterium,  którą ustalono na 60%.

2.  w kryterium „Termin płatności (T)” – w którym zostanie zastosowany następujący
wzór:

Liczba                  Tp
zdobytych (T) = ------- x 100 x waga kryterium 40 %
punktów               Tm

Gdzie:
T –    Termin płatności
Tp–  wartość  liczby  punktów  otrzymana  zgodnie  z  zaoferowanym  terminem  wg
punktacji (0 pkt albo 20 pkt)
Tm – maksymalna możliwa do uzyskania wartość punktów w ocenianym kryterium
(20 pkt)
100 – wskaźnik stały
40 % - procentowe znaczenie kryterium (T)

Liczba punktów,  którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie
przez podzielenie wartości liczbowej (liczby punktów) ocenianego kryterium uzyskanej
w danej ofercie przez maksymalną możliwą do uzyskania wartość punktów ocenianego
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kryterium (20)  i  pomnożenie  tak  otrzymanej  liczby  przez  100  i  wagę  kryterium,  którą
ustalono na 40 %.

Wykonawca  wskaże  tylko  jedną  z  poniższych  możliwości,  które  będą  punktowane
w następujący sposób:

1) za zaoferowanie 21 dniowego terminu płatności faktur – 0,00 pkt 

2)  za zaoferowanie 30 dniowego terminu płatności faktur – 20,00 pkt

Uwaga! 

Termin płatności zaoferowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 21 dni i dłuż-
szy niż 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu. 

18.4  Za najkorzystniejszą zostanie  uznana oferta  dla każdej Części  zamówienia osobno,
która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

część nr 1 zamówienia:

P = C + Ś+T

Gdzie: 
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Ś-   liczba punktów uzyskanych w kryterium „Aspekt środowiskowy – norma emisji spa-
lin”
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin płatności”.

część nr 2 zamówienia:

P = C + T

Gdzie: 
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin płatności”.

18.5 Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych
przez  Wykonawców  w zakresie  w/w  kryteriów  dla  każdej  Części  zamówienia  osobno.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższych kryteriach
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania
kryterialne  przypisana  zostanie  odpowiednio  mniejsza  (proporcjonalnie  mniejsza)  liczba
punktów.

18.6 Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
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Rozdział 19

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

19.1   Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku skorzystania przez któregoś
z Wykonawców ze środków ochrony prawnej. O nowym terminie zawarcia umowy
wybrany Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.

19.2  Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą  dokumenty  potwierdzające  ich  umocowanie  do  podpisania  umowy,  o  ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

19.3 Wraz z pismem informującym o miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający
przekaże Wykonawcy szczegółowe informacje na temat wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, w tym wysokość kwot oraz terminy ich trwania. 

Rozdział 20
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

20.1 Zamawiający żąda  dla każdej Części zamówienia osobno  zabezpieczenia należytego
wykonania  umowy  (zwanego  dalej  „Zabezpieczeniem”) na  pokrycie  roszczeń  z  tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

20.2  Zabezpieczenie  ustala  się  w wysokości  10 % maksymalnej  wartości  nominalnej
zobowiązania  Zamawiającego  wynikającego  z  umowy dla  każdej  Części  zamówienia
osobno.

20.3 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia Zabezpieczenia przed podpisaniem umowy.

Dokumenty  potwierdzające  wniesienie  zabezpieczenia  należy  złożyć  przed  podpisaniem
umowy u Zamawiającego.

20.4 Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Getin Noble Bank S.A. 

1) pieniądzu,   przelewem   na rachunek bankowy    Zamawiającego w   Nr rachunku 73 8259
1014 2001 0000 0550 0006 w Banku Spółdzielczym w Popowie Oddział w Miedźnie 

z dopiskiem: „ Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno część nr …………."

Uwaga:  Za  termin  wniesienia  zabezpieczenia  w  formie  pieniężnej  przyjmuje  się  termin
uznania na rachunku Zamawiającego.

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.

20.5 Jeżeli Zabezpieczenie będzie wnoszone w formie, o której mowa w pkt 20.4 ppkt 2 – 5
wówczas Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu oryginał dokumentu
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wystawiony  na  rzecz  Zamawiającego.  Dokument  ten  musi  zawierać  w  swojej  treści
zobowiązanie  gwaranta  (banku,  instytucji  ubezpieczeniowej)  do  nieodwołalnej  i
bezwarunkowej wypłaty należności, do których zobowiązany jest z tytułu zabezpieczenia
należytego  wykonania  umowy  przez  Wykonawcę  na  pierwsze  pisemne  żądanie
Zamawiającego wzywające do zapłaty.

Gwarancja  jest  bezwarunkowa,  gdy  wypłata  z  gwarancji  uzależniona  jest  jedynie
od  złożenia  gwarantowi  przez  beneficjenta  żądania  zapłaty  w  formie  określonej
w gwarancji oraz oświadczenia, iż osoba za którą gwarant udzielił gwarancji, nie wywiązała
się  z  zobowiązań  wobec  beneficjenta.  Natomiast,  gdy  gwarancja  zawiera  klauzulę
„zobowiązujemy  się  bezwarunkowo  do  zapłaty”  oraz  wskazane  są,  poza  oświadczeniem
beneficjenta, dodatkowe dokumenty, gwarancję taką uznaje się za bezwarunkową, tylko jeżeli
złożenie tych dokumentów nie stanowi warunku,od którego gwarant uzależnia zapłatę, ale
jedynie traktowane są jako dokumenty informacyjne.

Wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 1 pkt 2-5 ustawy (innych
niż   pieniądzu)  powinno  umożliwić  realizację  gwarantowanych  w  prawie  zamówień
publicznych uprawnień zamawiającego, tak samo jak wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu.

20.6  W przypadku  wniesienia  wadium w pieniądzu  wykonawca  może  wyrazić  zgodę  na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

20.7 Zwrot Zabezpieczenia odbędzie się w następujący sposób: 

1) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania  zamówienia i
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

20.8 W  zależności  od  formy  wniesienia  zabezpieczenia  stosowne  zapisy  zostaną
wprowadzone do umowy.

Rozdział 21
Istotne dla stron postanowienia umowy

21.1  Wszystkie  istotne  postanowienia  umowy  zawarte  zostały  we  wzorach  umowy
stanowiących dodatek nr 8a  (dla   Części  nr 1 zamówienia)  ,  nr 8b (dla  Części  nr 2
zamówienia )  do niniejszej SIWZ.

21.2  Wykonawca  akceptuje  treść  wzoru umowy  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,
stanowiący  dodatek  do  niniejszej  SIWZ,  oświadczeniem  zawartym  w  treści  formularza
ofertowego.  Postanowienia  umowy  ustalone  we  wzorze  nie  podlegają  zmianie  przez
Wykonawcę.  Przyjęcie  przez  Wykonawcę  postanowień  wzoru umowy  stanowi  jeden  z
warunków ważności oferty.

21.3  Zamawiający  zastrzega  możliwość  zmiany  umowy,  w  tym  istotnej  zmiany  umowy.
Zmiany do umowy zostały przewidziane we wzorze umowy stanowiącym dodatek nr 8a (dla
Części nr 1 zamówienia) , nr 8b (dla Części nr 2 zamówienia ) określającym ich zakres,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmian i w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.

Rozdział 22

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia

22.1 Wykonawcy,  a  także innemu podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes  w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
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Zamawiającego  przepisów  ustawy  –  Prawo  zamówień  publicznych   przysługują
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.

22.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków  zamówienia  przysługują  również  organizacjom  wpisanym  na  listę
organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

22.3 Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy.

Część II
Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków

zamówienia

Rozdział 23
Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   

Rozdział 24

Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Rozdział 25

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli

zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 26

Informacje dotyczące możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Rozdział 27

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach

obcych

Wszelkie  rozliczenia  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą  będą  prowadzone  wyłącznie
w złotych polskich. 

Rozdział 28

Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji
elektronicznej.

- 35 -



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na  zadanie  pn:  „Usługi  związane  z  odbiorem,  transportem  i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno ”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozdział 29

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje
ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział 30

Informacja dotycząca RODO

30.1. Klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.
Przetwarzanie  danych  osobowych  związane  jest  z  prowadzonym  przez  Zamawiającego
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi związane z odbiorem,
transportem  i zagospodarowaniem  odpadów  komunalnych  z  terenu  gminy
Miedźno” znak RR.271.2.3.2020
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:

1.  administratorem  danych  osobowych  jest  Gmina  Miedźno  ul.  Ułańska  25,  42-120
MIEDŹNO tel. 34 3178010 faks 34 3178030 e- mail: ug@miedzno.pl,;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w w Gminie Miedźno jest Pan Marcin Pilch ,
adres e-mail: marcin.pilch@aviso.pl, tel. 600-379-700; 
3.  dane  osobowe przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO w celu
związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Usługi
związane  z  odbiorem,  transportem  i zagospodarowaniem  odpadów
komunalnych z terenu gminy Miedźno” znak RR.271.2.3.2020 prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego;
4.  odbiorcami  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona
zostanie  dokumentacja  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  lub
dokumentacja z realizacji zadania, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym w
szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
5.  dane  osobowe  będą  przechowywane  oraz  archiwizowane  przez  okres  wynikający
zobowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r.  w sprawie instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym przez
okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
6.  obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana
dotyczących  jest  wymogiem ustawowym określonym w przepisach  ustawy z  dnia  29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania  określonych  danych  z
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
7.  w  odniesieniu  do  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
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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 **;
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
***;
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;
9. 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.

*  Wyjaśnienie:  W  przypadku  gdy  wykonanie  obowiązków,  o  których  mowa  w  art.  15  ust.  1–3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od
osoby,  której  dane  dotyczą,  wskazania  dodatkowych  informacji  mających  na  celu  sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
** Wyjaśnienie: 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 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może
naruszać  integralności  protokołu  oraz  jego  załączników.  W  przypadku  danych  osobowych
zamieszczonych przez Zamawiającego na Biuletynie Zamówień Publicznych prawo do sprostowania
lub ograniczenia są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
***  Wyjaśnienie:  prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  nie  ogranicza  przetwarzania  do  czasu
zakończenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  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.

30.2. Zasada jawności, o której mowa w art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w
art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3–5 ustawy Prawo zamówień
publicznych,  stosuje  się  odpowiednio.  Od  dnia  zakończenia  postępowania  o  udzielenie
zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,
spowoduje  ograniczenie  przetwarzania  danych  osobowych  zawartych  w  protokole  i
załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i
w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
rozporządzenia 2016/679.
30.3.  Zamawiający  informuje,  że  stosuje  przepisy  RODO  do  przetwarzania  wszystkich
danych osobowych, które pozyskał w ramach prowadzonego w/w postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym danych osobowych uzyskanych od wykonawcy dot. innych
osób np. osób, których dane służą do wykazania spełnienia  przez Wykonawcę warunków
udziału  w  postępowaniu,  osób  kierowanych  do  realizacji  zamówienia,  osób  fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą wskazanych np. jako Podwykonawca.
30.4. Zamawiający informuje, że obowiązek stosowania przepisów RODO spoczywa także na
Wykonawcy, a w tym obowiązek informacyjny w stosunku do osób trzecich, których dane
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osobowe Wykonawca  pozyskuje  w  celu  przekazania  ich  Zamawiającemu  w  ofertach  lub
innych dokumentach w postępowaniu.
30.5. Wykonawca zobowiązany jest wypełniać obowiązki informacyjne wynikające z art. 13
lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio  pozyskał  w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  tym
postępowaniu,  na  potwierdzenie  czego  składa  stosowne  oświadczenie  zawarte  w  treści
Formularza ofertowego stanowiącego Dodatek nr 1 do SIWZ.

Rozdział 31
Wykaz dodatków 

Dodatki :
nr 1   -  druk formularza ofertowego,
nr 2   -  druk  Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
nr 3a/3b -    druk wykazu wykonanych usług,
nr  4a/4b   -   druk  wykazu  narzędzi,  wyposażenia  zakładu  lub  urządzeń  technicznych
dostępnych wykonawcy w celu  wykonania  zamówienia  publicznego wraz  z  informacją  o
podstawie do dysponowania tymi zasobami; 
nr 5 -  druk  oświadczenia o braku przynależności  albo przynależności do tej  samej  grupy
kapitałowej,  
nr 6 - druk oświadczenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez

Zamawiającego
nr 7a – opis przedmiotu zamówienia dot. części zamówienia nr 1,
nr 7b - opis przedmiotu zamówienia dot. części zamówienia nr 2,
nr 8a - wzór umowy dot. części zamówienia nr 1,
nr 8b - wzór umowy dot. części zamówienia nr 2,
nr 9 – Identyfikator postępowania,
nr 10 – Klucz publiczny.

Przedmiotowe dodatki stanowią integralną część niniejszej SIWZ.  

        Wójt Gminy Miedźno
                                    /-/       

                                                               Piotr Derejczyk

                                                                                           …...........................................
                                                                                                            podpis  
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