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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Gmina Kawęczyn 

Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn 

Tel.: 63 288 59 10 

NIP: 668-187-54-86 

Adres e-mail:ugkaweczyn@kaweczyn.pl, przetargi@kaweczyn.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl (Wszystkie 

dokumenty postępowania znajdują się również na stronie Zamawiającego 

http://kaweczyn.pl/kaweczyn/bip.html) 

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty związane z 

prowadzoną procedurą. 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

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

119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest 

Gmina Kawęczyn reprezentowana przez Wójta, e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl  tel. 63 288 59 10. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres e-mail: iod@kaweczyn.pl  

2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.  

3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich 

wniesienia.  

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, po wybraniu Wykonawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także 

udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania 

zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 – 19 oraz 74 – 76 PZP. 

6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania 
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umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

7. Niezależnie od postanowień pkt 1.6. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń 

wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

8. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania  

o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane  

w imieniu administratora danych osobowych np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym 

usługi prawne, i konsultingowe, firmom zapewniającym niszczenie materiałów itp.  

9. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

10.  Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane 

osobowe, ma prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym  

Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

b) do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy 

czym  skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o 

którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz 

nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

c) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym 

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub  

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)  

w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy  

o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. 

11.  Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym  

w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP. 
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12.  Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku  

z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: 

a) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d  

lub e RODO,  

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

c) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z 

uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

13.  Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów 

prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.  

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 p.z.p. 

oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.  

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa 

w art. 3 ustawy p.z.p.   

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.  

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

11.    Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa 

w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na: 

1) Odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na których powstają 

odpady komunalne w granicach administracyjnych gminy Kawęczyn,  w sposób zgodny z 

przepisami ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2021. 888 t. j.) zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami z załącznikami  oraz 

przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kawęczyn, a także 

innymi przepisami prawa stanowionego i miejscowego oraz ze Specyfikacją Warunków 

Zamówienia i dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego oraz ich transport do instalacji 

komunalnej; 
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2) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane i popiół i dbałość o ich 

należyty stan techniczny; 

3) Wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;  

4) Odbieraniu  odpadów komunalnych pochodzących z PSZOK, 

 w zakresie zgodnym ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiącym 

Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ. 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

-  90500000-2 - Usługi związane z odpadami, 

-  90511000-2 - Usługi wywozu odpadów, 

-  90513100-7 – Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 

-  90512000-9 – Usługi transportu odpadów 

- 90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dokonał podziału 

zamówienia na części ponieważ rozczłonkowanie zamówienia groziłoby nadmiernymi trudnościami 

technicznymi, nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia oraz potrzebą skoordynowania działań 

różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, co mogłoby poważnie 

zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

6. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,  

a) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę wszystkich osób bezpośrednio wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia tj. pracownicy 

fizyczni jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 1320 z późn. zm.). 

b) Na spełnienie tego wymagania Wykonawca jest zobowiązany do złożenia, najpóźniej w 

ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy, oświadczenia o zatrudnieniu osób na podstawie 

umowy o pracę, stanowiącego Załącznik nr 11 do SWZ.  

c) Wymagania określone w pkt a) dotyczą także podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o 

podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na 

umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt a).  

d) Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia 

na podstawie stosunku pracy zostały określone w projektowanych postanowieniach 

umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.  

V. WIZJA LOKALNA 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia 

dokumentów dotyczących zamówienia niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u 

zamawiającego. 
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VI.  PODWYKONAWSTWO 

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (dalszym 

podwykonawcom). 

2.  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) tych podwykonawców (o ile są mu wiadome na tym 

etapie). W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzać 

podwykonawcom żadnej części zamówienia. 

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, przedstawia 

oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia (załącznik nr 4 do SWZ). 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia przez 12 miesięcy od 

01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.  

2. Wykonawca zobowiązany jest  przed dniem rozpoczęcia wykonywania zadania wyposażyć 

nieruchomości zamieszkałe w pojemniki na odpady zmieszane i na popiół oraz w worki na odpady 

segregowane. 

3. Raport za miesiąc grudzień 2022 r. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania w terminie 

14 dni  od dnia zakończenia realizacji umowy. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki 

udziału w postępowaniu. 

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2)  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: 
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a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b i następne ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez 

Wójta Gminy Kawęczyn, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; 

b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 

gospodarujących odpadami, o którym mowa art. 49 ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j.)  i który to rejestr stanowi element Bazy Danych o Odpadach. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, że wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą 

na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych o wartości nie niższej niż 300.000,00 PLN brutto 

lub odbiorze i zagospodarowaniu o wartości nie niższej niż 600.000,00 PLN brutto z załączeniem 

dowodów określających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a 

w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W 

przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 

miesięcy. 

Ocenę Zamawiający przeprowadzi na podstawie wykazu usług wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 

do SWZ i załączonych dowodach/referencjach lub innych dokumentach. 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1)  w art. 108 ust. 1 p.z.p.; 

2)  w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 8, 10 p.z.p., tj.: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwi-dator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;  

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

c)  który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w po-stępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
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który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych 

środków dowodowych; 

d) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 

błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp. 

 

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE 

ŚRODKI DOWODOWE) 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia 

dotyczące braku przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SWZ) i spełniania 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale VIII i IX (załącznik nr 3 do 

SWZ); 

2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

3. Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia 

następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających: 

1) brak podstaw wykluczenia: 

a)  Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub 

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do 

SWZ; 

b)  Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 

ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
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zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawcy, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

118 ustawy Pzp, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu 

do tych podmiotów. 

2) spełnianie warunków udziału w postępowaniu:  

a) wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy 

Kawęczyn. 

b) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 

gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ustawa o odpadach z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j. )i który to rejestr stanowi element Bazy 

Danych o Odpadach. 

c) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, że 

wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze i transporcie odpadów 

komunalnych o wartości nie niższej niż 300.000,00 PLN brutto lub odbiorze i 

zagospodarowaniu o wartości nie niższej niż 600.000,00 PLN brutto z załączeniem 

dowodów określających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – 

Załącznik nr 7 do SWZ 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty na potwierdzenie braku 

podstaw wykluczenia, wymienione powyżej w ust 4 pkt 1) zobowiązany jest złożyć każdy z 

Wykonawców wspólnie składających ofertę. 

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

zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 1) ppkt b), 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. Dokument, o którym mowa 

powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1) ppkt b), zastępuje się je w całości lub części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 

na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

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

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

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

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 
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9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

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

aktualność. 

10.  W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie. 

 

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do 

realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 

wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (wzór załącznik nr 8 do SWZ) 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub 

inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

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

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 

danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 
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wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w 

Rozdziale X SWZ. 

 

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI 

CYWILNE/ KONSORCJA) 

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

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do 

oferty.  

- dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia; podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do 

składania oświadczeń woli wymienione w rejestrze lub ewidencji Wykonawców; 

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić 

pełnomocnictwa w tym samym zakresie; 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej 

jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do 

prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, 

dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie na podstawie art. 117 

ust. 4, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 

Wykonawcy (Załącznik nr 6 do SWZ).  

3. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do SWZ),  o których mowa w 

Rozdziale X ust. 1 SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu. 

4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 

 

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu: 

- ePUAP dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal za 

pośrednictwem formularzy udostępnianych  
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- miniPortalu dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl w zakładce 

„dla Wykonawców”, „Formularze do komunikacji”  

-  poczty elektronicznej:  przetargi@kaweczyn.pl 

2) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1)  w zakresie proceduralnym: 

           Ewelina Buda, tel. 63 288 59 31; 

2)  w zakresie merytorycznym: 

           Agnieszka Sasiak tel.  63 288 59 22; 

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 o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu oraz do formularza do komunikacji. 

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 (dostępnym pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (dostępnych pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin). 

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

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. 

7) Identyfikator postępowania: 68fba8b4-616c-42b3-841d-e1561fffbf64 oraz inne dane 

konieczne do poprawnego złożenia oferty, w tym także narzędzie do szyfrowania plików, 

znajdują się na miniPortalu w zakładce „dla Wykonawców”, „Lista wszystkich 

postępowań”, w szczegółach niniejszego postępowania pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/68fba8b4-616c-42b3-841d-e1561fffbf64  

Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest podać właściwe dane postępowania – w 

przypadku podania niewłaściwych danych odpowiedzialność za nieprawidłowe złożenie 

oferty albo niezłożenie oferty ponosi wykonawca. 

8) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

 

2. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:przetargi@kaweczyn.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/53cbde4d-8175-436b-81a7-d93859f025f6
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(nie dotyczy składania ofert) 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych 

w Rozdziale XIV), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie 

za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 

za pośrednictwem miniPortalu (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji 

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia o zamówieniu (BZP)  lub numerem referencyjnym (ROŚ-FZP.271.4.2021) a 

także identyfikatorem postępowania dostępnym na miniPortalu. 

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami oraz dopuszcza możliwość 

składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w 

niniejszej specyfikacji adres e-mail: przetargi@kaweczyn.pl 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość komunikowania się z Wykonawcami za 

pomocą poczty elektronicznej, na adres podany przez nich w złożonej ofercie. 

4. Oświadczenia i dokumenty (inne niż wskazane w Rozdziale XIV) niestanowiące oferty i 

towarzyszących jej dokumentów, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

Formularza do komunikacji jako załączniki. 

5. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesyłania przez Wykonawcę dokumentów 

elektronicznych skompresowanych (w tym oferty przetargowej), dopuszczone są wyłącznie 

formaty danych wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 

sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 2247). Powyższe oznacza, iż 

Zamawiający nie dopuszcza przesyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty 

przetargowej) skompresowanych np. formatem .rar.  

6. Dokumenty lub oświadczenia, inne niż stanowiące ofertę, składane są – za pośrednictwem 

Formularza do komunikacji lub poczty elektronicznej – bez ich uprzedniego zaszyfrowania. 

Zaszyfrowanie takich dokumentów lub oświadczeń i przesłanie ich za pośrednictwem 

Formularza do komunikacji spowoduje brak możliwości ich odszyfrowania z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

 

3.   WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 

składania odpowiednio ofert.  

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W 

przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 
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2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 3, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ 

WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Zawartość oferty: 

a) Wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SWZ. 

b) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SWZ. 

c) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4 do SWZ. 

d) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik (jeśli dotyczy) 

e) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ( jeśli dotyczy/ wzór załącznik nr 8 do SWZ) 

g) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (jeśli dotyczy /wzór załącznik nr 9 

do SWZ) 

h) Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie wskazujące, które roboty budowlane, 

dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy ( załącznik nr 6 do SWZ- jeśli dotyczy) 

i) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 

działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w 

imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, UWAGA: Wykonawca nie jest 

zobowiązany do złożenia dokumentów określonych w niniejszym punkcie, jeżeli zamawiający może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane 

umożliwiające dostęp do tych dokumentów w złożonej ofercie. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 

z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej 

formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie dotyczące 

spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ) oraz oświadczenie 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SWZ) składa każdy z 

Wykonawców. Do oferty należy wówczas również dołączyć oświadczenie Wykonawców 

występujących wspólnie wskazujące, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 

poszczególni wykonawcy (załącznik nr 6 do SWZ)  
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6. W przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby do ofert należy dołączyć 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego 

zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z 

postępowania (załącznik nr 8 do SWZ). 

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

formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 

wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

8. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

10. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca 

powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione 

oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa..  

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

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również za pośrednictwem miniPortalu, w 

zakładce „dla Wykonawców”, „Formularze do komunikacji”. Narzędzie do szyfrowania oferty przez 

Wykonawcę jest dostępne dla wykonawców bezpośrednio w szczegółach niniejszego postępowania 

na miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/68fba8b4-616c-42b3-

841d-e1561fffbf64 

12. Nazwa Zamawiającego w systemie ePUAP (nazwa odbiorcy) to: Urząd Gminy w Kawęczynie  

(nr skrytki 86vko5dg13). 

Po jej podaniu w formularzu, adres skrzynki ePUAP Zamawiającego automatycznie pojawi się w 

odpowiednim polu formularza. Za złożenie oferty podmiotowi innemu niż Zamawiający w wyniku 

podania niewłaściwej nazwy Zamawiającego w systemie ePUAP odpowiada Wykonawca. 

13. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres swojej skrzynki ePUAP, za 

pośrednictwem którego prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem, a także 

adres poczty elektronicznej. W przypadku niepodania adresu skrzynki ePUAP w formularzu oferty, 

Zamawiający kierować będzie korespondencję przeznaczoną dla Wykonawcy na adres skrzynki 

ePUAP, z której Wykonawca złoży ofertę. Zamawiający nie odpowiada za konsekwencje niepodania 

albo podania niewłaściwego adresu skrzynki ePUAP przez Wykonawcę. 

14. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane przez Wykonawcę: 

- oferta, 

- oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, 

- podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, 

- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy, 

- pełnomocnictwa, 

sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych 

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

realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.) – tj. 
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rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2247) – z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.  

Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone powyżej, przekazywane w 

postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

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

systemów teleinformatycznych lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości 

przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

15. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, składa się, pod rygorem 

nieważności: 

- w formie elektronicznej – tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub 

- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym. 

16. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf 

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

formatów: .zip, .7Z 

18. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w Rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2012 r. 

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 

wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247) występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty 

złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

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

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

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

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

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

w formacie .pdf, a także – w przypadku opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

– złożenie podpisu w formacie PAdES. W przypadku podpisywania oświadczeń lub dokumentów 

sporządzonych w formacie innym niż .pdf – w przypadku opatrywania ich kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym – zaleca się zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie 

XAdES w wariancie wewnętrznym. W przypadku użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

w formacie XAdES w wariancie zewnętrznym, należy pamiętać aby przekazać zarówno 

podpisywane oświadczenie lub dokument oraz plik podpisu zewnętrznego. 

21. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 

samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może 

doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 
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22. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 

kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z 

koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

23. Opatrzenie oświadczeń lub dokumentów podpisem zaufanym możliwe jest w serwisie gov.pl pod 

adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-

zaufany. Aby opatrzyć oświadczenia lub dokumenty podpisem zaufanym należy posiadać profil 

zaufany ePUAP. Szczegóły dotyczące zakładania profilu zaufanego znajdują się na stronie serwisu 

gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany 

24. Opatrzenie oświadczeń lub dokumentów podpisem osobistym wymaga posiadania dowodu 

osobistego z certyfikatem podpisu osobistego: „e-dowodu” oraz specjalistycznego czytnika. 

Szczegóły dotyczące podpisu osobistego oraz e-dowodu znajdują się w serwisie gov.pl pod 

adresem: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty 

25. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w udostępnionej przez Urząd 

Zamówień Publicznych Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje. Bezpośrednie łącze do instrukcji użytkownika systemu: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 

26. Wszystkie oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę, jeśli znajdują się w odrębnych plikach, 

należy łącznie skompresować do jednego pliku archiwum (folderu skompresowanego) w formacie 

.zip, a następnie zaszyfrować przy użyciu narzędzia dostępnego bezpośrednio w szczegółach 

niniejszego postępowania na miniPortalu pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/68fba8b4-616c-42b3-841d-e1561fffbf64 za 

pomocą aktywnego pola „Wybierz pliki do zaszyfrowania”. 

27. W przypadku, gdy oświadczenia lub dokumenty przekazywane w postępowaniu przy użyciu 

wskazanych wyżej środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania 

w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (nazwą 

zawierającą element w postaci np. „tajemnica przedsiębiorstwa”). W przypadku, gdy informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa przekazywane są łącznie z ofertą, odpowiednio oznaczony 

plik zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa należy, wraz z pozostałymi plikami zawierającymi inne 

oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę, skompresować do jednego pliku archiwum 

(folderu skompresowanego) w formacie .zip a następnie zaszyfrować przy użyciu narzędzia 

dostępnego bezpośrednio w szczegółach niniejszego postępowania na miniPortalu pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/68fba8b4-616c-42b3-841d-e1561fffbf64 za 

pomocą aktywnego pola „Wybierz pliki do zaszyfrowania”. 

28. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzenia 

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

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

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

2452) oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
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sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415). 

29. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Oferta złożona po terminie 

składania ofert zostanie odrzucona. 

30. 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 udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje. 

Bezpośrednie łącze do instrukcji użytkownika systemu: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 

31. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 

32. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie 

do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

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

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

udziału w postępowaniu. 

 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 
 

1. Wykonawca określi cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 

Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr  2 do SWZ, w formularzu należy podać 

cenę (brutto) wykonania zamówienia, cenę bez VAT wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę 

VAT. 

2. Cena oferty jest ceną oferowaną za odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych i z PSZOK do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w oparciu o 

szacunkowe ilość odpadów. 

3. Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie iloczynu faktycznej ilości odebranych odpadów 

oraz cen jednostkowych za 1 Mg faktycznej ilości odebranych odpadów komunalnych. 

4. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę. Cena oferty jest ceną brutto (czyli zawiera 

podatek VAT oraz inne podatki i daniny publiczne) wyrażoną w złotych polskich z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. Do obliczenia wartości podatku należy przyjąć stawkę podatku od 

towarów i usług VAT wg obowiązujących przepisów prawa. Za przyjęcie nieprawidłowej stawki 

podatku VAT odpowiada wykonawca. 

5. Cena oferty oraz ceny jednostkowe winny uwzględniać wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu 

przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 

a) koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
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b) formę wynagrodzenia rozliczanego na podstawie iloczynu niezmiennych cen jednostkowych 

do końca realizacji przedmiotu zamówienia oraz ilości faktycznego wykonania usług, 

c) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia, 

d) wykonanie zobowiązań na warunkach określonych w SWZ, w tym: koszty worków do 

selektywnej zbiórki odpadów przekazywanych właścicielom nieruchomości oraz dostarczonych 

do siedziby Zamawiającego, koszty wyposażenia w pojemniki na odpady zmieszane oraz w 

pojemniki na popiół, koszty wydruku harmonogramów odbierania odpadów komunalnych z terenu 

gminy Kawęczyn.  

6. W celu prawidłowego wyliczenia ceny oferty, wykonawcy powinni wykonać następujące 

czynności: 

7. a) zapoznać się z przedmiotem zamówienia opisanym w SWZ, załącznikami do SWZ, wzorem 

umowy oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty, 

b) wyliczyć i przedstawić w formularzu ofertowym łączną wartość netto, 

c) wyliczyć wartość podatku VAT od łącznej wartości netto i przedstawić ją w formularzu 

ofertowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; do obliczenia wartości podatku należy 

przyjąć stawkę podatku od towarów i usług VAT wg obowiązujących przepisów prawa, 

d) wyliczyć cenę oferty brutto i przedstawić ją w formularzu ofertowym; cenę oferty brutto stanowi 

suma łącznej wartości netto oraz wartości podatku VAT. 

8. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych 

polskich. 

9. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

10. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji cenowych do 

Formularza. 

11. Ilości odpadów komunalnych podane w SWZ i załącznikach są szacunkowe. Zostały podane w 

celu sporządzenia oferty. Faktyczne ilości odpadów komunalnych mogą nie pokrywać się z 

podanymi przez Zamawiającego. 

12. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny 

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

i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma 

obowiązek: 

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

zamawiającego obowiązku podatkowego; 

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

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

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

bez kwoty podatku; 

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

miała zastosowanie. 
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XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 09.11.2021 r. przy czym pierwszym 

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

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

ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 

niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.10.2021 r. do godziny 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąp w dniu 11.10.2021 r. o godzinie 12:00   

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

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

skutecznego przekazania ePUAP. 

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

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

5. Otwarcie ofert nie jest jawne, następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego Zamawiającemu po zalogowaniu, w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i 

następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania, a następnie jego otwarcie przy pomocy 

aplikacji obsługującej dany format, w którym zostały sporządzone oświadczenia lub dokumenty 

składające się na ofertę. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informacje o:  

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

7. Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert 

z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych 

narzędzi do przekazu wideo on-line, a ma jedynie takie uprawnienie. 

 



 

21 
 

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG 

TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert: 

L.p. Nazwa i opis kryterium 
Znaczenie  

pkt 

1. 
 

Cena  

        
                                               cena oferty najniżej skalkulowanej (brutto) 

Ilość punktów badanej oferty  = -------------------------------------------------------- x 60  
                                                                     cena oferty ocenianej (brutto) 

 

 

 
 
 

60 
 
 
 
 

2. Czas realizacji zamówienia z PSZOK od zgłoszenia 
        

    Do 24 godz./1 dzień roboczy – 40 pkt 
Do 48 godz./2 dni robocze – 30 pkt 
Do 72 godz./3 dni robocze – 20 pkt 

 
 
 
 

40 
  

 

2. Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie całkowitej ceny oferty brutto 

wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. 

Cena najniższa otrzymuję 60 punktów.  

3. Ocena punktowa w kryterium „Czas realizacji zamówienia z PSZOK od zgłoszenia” dokonana 

zostanie według zasad opisanych w tabeli powyżej na podstawie zadeklarowanego przez 

Wykonawcę w formularzu oferty terminu realizacji zamówienia z PSZOK od zgłoszenia, przy czym 

czas realizacji zamówienia liczony w dniach roboczych od poniedziałku do piątku po e-mailowym 

przesłaniu zamówienia przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 

terminu dłuższego niż 72 godz. /  3 dni robocze na realizację odbioru odpadów po przesłaniu e-

mailem zamówienia przez Zamawiającego spowoduje to odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ. 

W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym żadnego terminu realizacji 

odbioru odpadów z PSZOK, Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował termin dłuższy niż 72 

godz. /  3 dni robocze i spowoduje to odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ. 

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

5. Złożona oferta przez Wykonawcę może uzyskać 100 punktów. Oceny punktowe uzyskane w ww. 

kryteriach sumuje się, a uzyskana łączna liczba punktów stanowić będzie całkowitą ocenę punktową 

oferty. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
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8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, 

która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

9. W sytuacji, gdy Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz pozostałych warunkach poza cenowych, wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

 

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie 

wykonawców o: 

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

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego 

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

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

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

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

prawne. 

2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1. na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – 

jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o terminie i miejscu podpisania umowy.  

6. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 

- pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo 

nie uwzględniało tej czynności prawnej; 

- dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, oryginał w przypadku 

wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz; 

-  opłaconą polisę a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia; 
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- umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana, w tym umowę regulującą 

konsorcjum wraz z zobowiązaniem w formie oświadczenia, że Wykonawca będzie przedkładał 

Zamawiającemu wszystkie zmiany tej umowy; 

- umowę spółki cywilnej, jeśli wybrany Wykonawca jest spółką cywilną wraz z zobowiązaniem w 

formie oświadczenia, że Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu wszystkie zmiany tej 

umowy. 

7. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisywania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania 

ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o 

których mowa w art. 255 ustawy Pzp. 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 
 

 1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie 

wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

5 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy 

w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.: 

- pieniądzu; 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

- gwarancjach bankowych; 

- gwarancjach ubezpieczeniowych; 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 

ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane; 

- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres 

gwarancji/rękojmi liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. 
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7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek 

bankowy zamawiającego w banku Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie  Oddział w 

Kawęczynie nr konta 98 8557 0009  2004 0400 0101 0060 

tytuł przelewu „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr sprawy ROŚ-FZP.271.4.2021 

dla ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH”. 

8. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie 

oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do 

chwili jej podpisania. 

9. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez 

zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

10.  Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy 

niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy przy zachowaniu ciągłości okresu 

zabezpieczenia.  

11.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

w pieniądzu zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

12.  Wypłata, o której mowa w pkt 10, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.   

13.  Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: 

- nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), 

gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich 

siedzib,  

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 

- kwota gwarancji lub poręczenia, 

- termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, 

począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 10 

powyżej, 

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 

zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia 

w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową, 

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 

zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym mowa w pkt 10 i 11 tj. w 

przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, jeżeli wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres nie krótszy 

niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie, jest dłuższy od tego okresu. 

14. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na podstawie art. 58 ust. 1 Pzp ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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XXII.  INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ 

MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

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

warunkach określonych  w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym załącznik nr  10 

do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie. 

3. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień 

umowy. 

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

zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach 

umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ. 

5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1.  Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody 

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

przepisów ustawy p.z.p.  

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

3. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w art. 505 do art. 590 

Ustawy Pzp. 

 

XXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3 

Formularz Ofertowy 

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4  

Załącznik nr 5 

 

 

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  

Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej 
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Załącznik nr 6 

 

Załącznik nr 7 

Załącznik nr 8 

Załącznik nr 9 

Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie wskazujące, które 

roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy 

Wykaz usług  

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

Oświadczenie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby 

Załącznik nr 10 

Załącznik nr 11 

 

Projektowane postanowienia umowy 

Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

  

 

Zatwierdzam: 

 /-/ Jan Nowak 

Wójt Gminy Kawęczyn 
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