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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1  

ustawy pzp. 

 

 

 

 

na: 

„Odbiór i transport odpadów z posesji Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej                                   

przy ul. Lipowej 1” 

 
 

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego - (Znak Sprawy) TP/DPSNWE/30/2021 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Wieś Ełcka, 24.11.2021r 

 

 

 

                                    Zatwierdzam: 

 

                             Dyrektor DPS 

              Andrzej Orzechowski 
                                                                                                               /podpis nieczytelny/ 
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania 

Dom Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1, 19-321 Nowa Wieś Ełcka 

Numer tel.: 87 6197770; Fax.:87 6197490 

Godziny urzędowania od 07:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.  

Adres poczty elektronicznej: zp@dpsnwe.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://dpsnwe.pl  

https://bip.powiat.elk.pl/cms/6311/dom_pomocy_spolecznej 

Adres skrytki e-PUAP: DPSNWE  

 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i    wyjaśnienia treści swz oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, tj.: www.dpsnwe.pl    

oraz   ttp://bip.powiat.elk.pl/wiadomosci/8356/ogloszenia_przetargow  

 

III. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie  o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzania 

negocjacji  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm), zwanej dalej „ustawą Pzp” w którym w 

odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani 

Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia 

negocjacji. 

2. W postępowaniu  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  Pzp  oraz  aktów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.). 

 

IV.  Informacje, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością   prowadzenia 

negocjacji. 

 

V. Opis przedmiotu zamówienia. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie 

ofert częściowych 
 

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  wywóz własnym transportem i we własnych pojemnikach odpadów 

komunalnych w ilości ok. 1600 m3 rocznie wraz z unieszkodliwieniem, ich transport do Zakładu 

Unieszkodliwiania  Odpadów  prowadzonego  przez  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Odpadami „Eko-

MAZURY” Sp. z o. o. z siedzibą  w Siedliskach 77, 19 –300 Ełk oraz  wywóz własnym transportem i 

we własnych pojemnikach odpadów pokonsumpcyjnych w ilości 3 000 kg rocznie wraz z 

unieszkodliwieniem z posesji Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej przy ul. Lipowej 1 w 

sposób zapewniający bieżący i nieprzerwany  odbiór  odpadów.  Podana  ilość  odpadów  jest  jedynie  

wartością  szacunkową  mającą  na  celu  ułatwienie  oszacowania przedmiotu  zamówienia  i  nie  może  

być  podstawą  roszczeń  Wykonawcy  z  tytułu  źle  oszacowanego przedmiotu zamówienia.  
 

2. Przedmiot  zamówienia  realizowany  będzie  zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa, w 

szczególności: ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 888 t. j. z późn. zm.), zapisami Planu gospodarki odpadami dla  województwa  

warmińsko –mazurskiego  na  lata  2016 –2022 oraz  przepisów prawa miejscowego. 
 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i transport odpadów pokonsumpcyjnych i  komunalnych nw. 

frakcji odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych (gromadzonych w sposób 

selektywny) podanych poniżej rodzajów odpadów komunalnych (niezależnie od ich ilości): 

a) szkła,   

b) papieru,   

https://dpsnwe.p/
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c) tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,   

d) ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,   

e) wielkogabarytowych, w tym mebli i innych przedmiotów użytkowych,  

f) zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 

g) zużytych opon,  

h) odpadów resztkowych pozostałych po segregowaniu zgromadzonych w workach, pojemnikach lub 

kontenerach. 
 

4. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany będzie do dostarczenia odpowiednią ilość 

pojemników.  

Dostarczenie pojemników nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem, a w 

szczególnych przypadkach być dyspozycyjnym na ich odbiór poza ustalonym harmonogramem 

maksymalnie w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia otrzymanego od Zamawiającego w 

ramach umownego wynagrodzenia. Wykonawca ma obowiązek w ciągu 12 godzin od zgłoszenia 

Zamawiającego zwiększenia liczby pojemników.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz jest zobowiązany do uprzątnięcia terenu w przypadku 

wystąpienia zaśmiecenia spowodowanego przez niewystarczającą ilość kontenerów (pojemników).  
 

5. Na podstawie art. 438 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w 

zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020.1320 t.j. z 

późn. zm). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z 

wykonywaniem realizacji przedmiotu zamówienia czyli: kierowców, ładowaczy, pracowników 

administracji. (Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z 

przedmiotem zamówienia). 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę  osób 

wykonujących wskazane w SWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składające go oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy;  

b)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów 

o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

Oświadczenie Wykonawcy. Kopia umowy/umówpowinna zostać bezimienna dla zapewnienia 

ochrony danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U.2019.1781 t.j. z późn.) (tj. w szczególności bez imion, 

nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;   
 

6.  Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę  wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ 

czynności. 

7.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do:  

      a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i

 dokonywania ich oceny,  

     b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 
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9.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkody wyrządzone na 

mieniu i zdrowiu, powstałe podczas i w związku z realizacją umowy.  

10. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 

Publicznych (CPV): 90500000 - 2 usługi związane z odpadami, 90511000 - 2  usługi wywozu 

odpadów, 90512000 - 9 usługi transportu odpadów, 90513100 - 7 Usługi wywozu odpadów 

pochodzących z gospodarstw domowych. 

11. Zamawiający  przewiduje  prawo  opcji  i  powiększenie  ilości  realizacji  dostaw: do 50% wartości 

określonej w umowie. 

12.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

VI. Termin wykonania zamówienia. 

Termin realizacji umowy:  364  dni, tj.  nie wcześniej niż od dnia 02 stycznia  do 31 grudnia 2022 r.      

       

VII.    Informacje  o  środkach  komunikacji  elektronicznej,  przy użyciu których zamawiający 

będzie komunikował się z  wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i 

organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków ( innych niż oferta)  

zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza) 

https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz za pośrednictwem udostępnionego przez miniPortal 

Formularza do komunikacji - https://miniportal.uzp.gov.pl. 

2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający                                    

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

3. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej , 

e-mail: zp@dpsnwe.pl. 

4. 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 powyżej adres email. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z: 

4.1. Rozporządzeniem 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.2020.2452), 

oraz z: 

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

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może 

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

Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie pdf. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz warunkach korzystania z 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

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

9. 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.  

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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10. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na 

Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi Załącznik nr 11 do SWZ. 

11.  Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim, oznacza to, że wszelka 

korespondencja w języku obcym powinna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka 

korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  

 

VIII. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób 

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z 

sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 

        Nie dotyczy 
 

IX.  Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami: 

       Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami jest: Maria Sarosiek. 

 

 X.  Termin związania ofertą: 

 

1. Termin związania ofertą trwa do dnia: 31.12.2021 r. 

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

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

ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 30 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania z ofertą, o którym mowa w ust. 3 wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania z 

ofertą.       

 

XI.  Opis sposobu przygotowania oferty, oświadczeń i dokumentów 

 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.  

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w szczególności w formacie danych doc, docx 

lub pdf. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.  

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

4. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszej SWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz 

opisu kolumn i wierszy. 

5. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione 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. 

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

wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki oddawczej) i udostępnionego również na 

miniPortalu.  Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla 

wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty 

Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

7. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. jako pliki opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, szyfruje 

ją i wysyła do Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanych formularzy. Podpis złożony 

jedynie na Formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku nie wywiera skutków w 

odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty Wykonawcy. To oferta – a nie elektroniczny 

formularz za pośrednictwem którego oferta jest przekazywana – musi zostać opatrzona właściwym 

podpisem. 

8. Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma moc prawną taką jak podpis 

własnoręczny. Jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który umożliwia 

weryfikację składającej podpis osoby. Tylko ta osoba, do której podpis i certyfikat są 

przyporządkowane, może go używać. 
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9. Postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym - czyli plik w jakimkolwiek formacie 

opatrzony podpisem, który można wygenerować korzystając z platformy e-PUAP. 

10. Postać elektroniczna opatrzona podpisem osobistym - czyli plik w jakimkolwiek formacie 

opatrzony podpisem umieszczanym w e-dowodzie (dokumencie wyposażonym w elektroniczny 

chip, w który wprowadzany jest podpis mający charakter podpisu kwalifikowanego). 

11. Sposób składania podpisów: 

a)  Sposób   złożenia   podpisu   kwalifikowanego   został   opisany   przez dostawcę posiadanego 

przez Wykonawcę podpisu; 

b) Sposób złożenia podpisu zaufanego został opisany pod adresem: 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-

zaufany-i-podpis-zaufany 

c) Sposób złożenia podpisu osobistego został opisany pod adresem: https://www.gov.pl/web/e-

dowod/podpis-osobisty 

 

12. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

1) Formularz ofertowy  przygotowany wg wzoru – Zał. Nr 1 do SWZ, 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane przez Wykonawcę, 

zgodnie z  Zał. nr 3a do SWZ, 

3) Kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, wpisu do Rejestru działalności regulowanej 

na terenie Gminy Ełk, obejmujące kody niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia 

obowiązujący przez cały okres realizacji umowy, 

4) Decyzja Inspektora Weterynarii na odbiór i transport odpadów pokonsumpcyjnych 

obowiązująca przez cały okres realizacji umowy, 

5) Oświadczenie o wpisie do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produktu w 

opakowaniach i gospodarujących odpadami, 

6) Oświadczenie o spełnieniu wymagań rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia  

2013 r. w sprawie  szczegółowych  wymagań  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  

od  właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) 

7) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane przez podmiot na 

zasoby, którego powołuje się Wykonawca, zgodnie z Zał. nr 3b do SWZ- jeżeli dotyczy, 

8) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane przez Wykonawcę, 

zgodnie z Zał nr 4a do SWZ, 

9) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane przez podmiot na 

zasoby, którego powołuje się Wykonawca, zgodnie z Zał. Nr 4b do SWZ – (jeżeli dotyczy), 

10)  Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania zasobów na potrzeby Wykonawcy składającego 

ofertę (jeśli dotyczy) – zgodnie z Zał. nr 9 do SWZ, 

11) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, 

w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – według 

wzoru stanowiącego zał. Nr 6 do SWZ (jeśli dotyczy), 

12)  pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), 

13)  dokument/y na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia 

informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli dotyczy). 

13. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy – musi być załączone do oferty w oryginale w takiej samej 

formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 par. 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r prawo o 

notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 

Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

 

14. Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty: 
 

1) Podmiotowe  środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
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wykonawcy (Dz.U. z 2020r poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie 

dokumentowej w zakresie i w sposób określony w przepisach 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) – dalej jako rozporządzenie. 

        2) Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, 

zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwo, 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy 

Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.  

         3)  Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, 

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 lub jako tekst wpisany 

bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia.  

         4) W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

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

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

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

         5) Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

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

polski 

        6) W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub 

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane 

dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione 

przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej 

„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.  

         7)  W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje 

się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

         8)  Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje w 

przypadku:  

                  8.1. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  

           8.2. przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

           8.3. innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

           9)    Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
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którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz.  

           10) Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 

umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 

bezpośredniego dostępu do oryginału.  

            11) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 

ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje 

się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

            12) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w 

art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub 

pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

            13) Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 2, dokonuje w przypadku:  

            13.1. podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z 

nich dotyczą  

                 13.2.   przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4  

ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio 

Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

         13.3.    pełnomocnictwa - mocodawca.  

           14) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz.  

           15) W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 

odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.  

            16) W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub inne 

dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się 

uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu.  

            17) Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia, zawiera w 

szczególności identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis 

odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, 

podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy, potwierdzający zgodność wydruku z 

treścią dokumentu elektronicznego.  

           18) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości.  

           19) Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać 

łącznie następujące wymagania:  

                  - muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i 

powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na 

informatycznym nośniku danych;  

                  - muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;  

                  - muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 

wydruku;  

                  - muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji.  
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XII.  Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: 

 

1. Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

wykonawcę: 

    1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

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

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

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

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

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego, 

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

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 

2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

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

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

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

lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

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

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

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

w pkt 1; 

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

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

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 

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

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

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

tych należności; 

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

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

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, 

w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

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

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

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

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

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy 

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

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

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

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 5) i  7) ustawy 

Pzp, tj: 

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

w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą  stosownych dowodów, 

2)    który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, 

co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 1-5 lub 7 ustawy Pzp zamawiający może nie 

wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w 

szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka 

albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 

ustawy Pzp jest wystarczająca do wykonania zamówienia. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

5.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 

lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 

pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 

współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 

zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 5, są 

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

wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 5, nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

7. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy  Pzp Przepisy dotyczące wykonawcy 

w zakresie podstaw wykluczenia stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. 

8. Warunek nie podlegania wykluczeniu muszą również spełniać podmioty, na których zasoby 

powołuje się Wykonawca, a także podwykonawcy będący podmiotami udostępniającymi zasoby, 

którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia. 

 

XIII. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je przewiduje: 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

udziału w postępowaniu, dotyczące: 
 

1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

                Zamawiający nie formułuje żadnego warunku w tym zakresie. 

1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów:                                                                           

               Wykonawca    powinien    wykazać,    iż    posiada    koncesję,    licencję     lub    dokument 

                potwierdzający, że  jest  wpisany  do  jednego  z  rejestrów  zawodowych  lub  handlowych     

                prowadzonych  w  państwie  członkowskim   Unii   Europejskiej,  w  którym   wykonawca    
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                 ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj.: 

                  - wpis    do    rejestru    działalności    regulowanej    w    zakresie      odbierania      odpadów  

                    komunalnych   od   właścicieli  nieruchomości   zgodnie  z  wymogami   ustawy  z  dnia  13    

                    września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,  

                 oraz posiada zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii na odbiór i transport  

                 odpadów pokonsumpcyjnych tj: 

                  - decyzja Inspektora Weterynarii. 

                a) W  przypadku   wspólnego   ubiegania   się   Wykonawców  o  udzielenie  zamówienia  lub     

                     polegania  na  zdolnościach  podmiotów  udostępniających  zasoby  warunek  musi spełnić   

                     samodzielnie przynajmniej jeden wykonawca bądź jeden podmiot  udostępniający zasoby. 

1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Wykonawca   Wykonawca    spełni   warunek,   jeżeli   wykaże,   że    jest   ubezpieczony   od      

                odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej działalności  związanej  z  przedmiotem     

                zamówienia   na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 150.000,00 zł. 

                W  przypadku   wspólnego   ubiegania   się   Wykonawców   o   udzielenie   zamówienia  lub    

                polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby warunek określony w pkt. 1.3        

                oceniany będzie łącznie. 

 

1.4.  Zdolności technicznej lub zawodowej: 

          Zamawiający nie formułuje żadnego warunku w tym zakresie. 

 

XIV.   Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania podstaw wykluczenia: 

 

Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie: 

 

  - spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

  - braku podstaw wykluczenia, 

 

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

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

dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: 

 

1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu: 
 

a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł; 

      

2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia: 

    W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków 

dowodowych: 

a) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym    

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych 

przez Zamawiającego, o których mowa w: 

           art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

           art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o  zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

           art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami    porozumienia 

mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

           art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

           art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7 ustawy Pzp 

– zgodnie z Załącznikiem nr 5a do SWZ, 

 
 



12  

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z 

opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia 

dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 
 

c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki 

terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 

pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 

zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał 

płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 
 

d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o  Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji; 
 

e) informacji  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  w  zakresie  art.  108  ust. 1  pkt  1  i  2  ustawy, 

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;  

f)  informacji  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  w  zakresie  art.  108  ust.   1   pkt   4   ustawy,     

      sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesiący przed jej złożeniem; 

 

W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających   o  udzielenie   zamówienia   oświadczenie 

Wykonawcy o aktualności informacji  zawartych  w oświadczeniu, o którym  mowa w art. 125 ust. 

1 ustawy Pzp składa każdy z tych Wykonawców. 

 

       Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,     

zamiast zaświadczeń, pkt b), c), d), e), f) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

         - nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie    

            społeczne lub zdrowotne,  

          - nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub   

sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie  

znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 

przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

 

3. 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 ustawy Pzp dane umożliwiające  dostęp do tych środków, 

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

oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

4.  Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

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

aktualność. 
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XV.  Informacje w zakresie polegania na zasobach podmiotu  udostępniającego:  

 

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 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go nimi 

stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

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

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 9 do SWZ. 

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

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu a także bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

Wykonawcy. 

5.  Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który 

polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot 

ten nie ponosi winy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa podmiotu udostępniającego zasoby 

nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 

wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 

niepodleganiu wykluczeniu, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik 

3b i Załącznik 4b do SWZ). 
 

8. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w przypadku polegania na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby, składa w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 

wezwania, podmiotowy środek dowodowy, aktualny na dzień złożenia: 

      8.1. Oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby o aktualności informacji zawartych w        

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z 

postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: 

              art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

              art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie                 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

              art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami   porozumienia  

mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

              art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

              art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7 ustawy Pzp 

      – zgodnie z Załącznikiem nr 5b do SWZ. 
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XVI.  Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

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. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu 

występującego jako pełnomocnik. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 

może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 5 i 7 ustawy Pzp, 

natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z treścią 

rozdziału 13 SWZ. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu  składa każdy z 

Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z 

którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem nr 6 

do SWZ. 

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

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani, na 

wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o 

których mowa w rozdziale  XIV przy czym: 

a) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale XIV pkt. 2 składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, 

        b) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale XIV pkt. 1 składa odpowiednio  

Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie warunku. 

 

XVII.   Podwykonawstwo 

     Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazujące na obowiązek osobistego wykonania przez     

     Wykonawcę zamówienia. Wykonawca  może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcy.   

 

XVIII.  Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

 

XIX.   Sposób i termin składania ofert: 

 

A. Sposób składania ofert: 
 

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

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty 

Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem.  

2.  Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z 

miniPortal.  

3. 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. 

4. W przypadku oznaczenia pliku jako niejawny Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument z 

uzasadnieniem objęcia pliku tajemnicą przedsiębiorstwa. 
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B. Termin składania ofert 

 

               Ofertę należy złożyć: 

do dnia          03.12.2021 r. do godz. 8:00 

    

 

1. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowanie informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

3.  Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie składania ofert. 

          

XX.  Termin otwarcia ofert 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi: 

w dniu 03.12.2021 r. o godz. 10:00 

    

 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania. 
 

3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuję otwarcie, która 

powoduje brak możliwości otwarcia ofert w wyznaczonym terminie otwarcie ofert nastąpi 

niezwłocznie po usunięciu awarii. 
 

   4.  Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego                

postępowania www.dpsnwe.pl  oraz   http://bip.powiat.elk.pl/wiadomosci/8356/ogloszenia_przetargow  

informacje dotyczące: 

 a) nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź    

miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

 b) cen zawartych w ofertach.  
 

5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i 

dokonywane jest poprzez odrzyfrowanie i otwarcie ofert.  

 

XXI.  Sposób obliczenia ceny 

 

1. Cena jednostkowa oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana  

      w  PLN  cyfrowo  i  słownie  i  dotyczy:   odbioru   wraz  z  unieszkodliwieniem  1 m3  odpadów      

      komunalnych oraz ich transport do Zakładu  Unieszkodliwiania  Odpadów w Siedliskach k/Ełku,   

      odbioru wraz z unieszkodliwieniem 1 kg odpadów pokonsumpcyjnych oraz ich transport. 

2. Wykonawca podaje w formularzu oferty łączną cenę brutto za cały przedmiot zamówienia 

zgodnie z  wyceną dokonaną przez Wykonawcę wraz z podaniem stawki podatku Vat, 

obowiązującej na dzień złożenia oferty oraz cenę netto. 

3. Cenę oferty oraz ceny jednostkowe należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Kwotę należy zaokrąglić do pełnych groszy przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a 

końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

4. Cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej 

SWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami, musi obejmować 

również zysk. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może 

być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, a zatem 

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, 

w szczególności wykonawcy powinni zapoznać się z szacunkowanym opisem przedmiotu 

zamówienia, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ. 

6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację przedmiotu zamówienia zostały określone przez 

Zamawiającego we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. 

http://www.dpsnwe.pl/
http://bip.powiat.elk.pl/wiadomosci/8356/ogloszenia_przetargow
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7. 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 2018 r. poz. 2174, z późn. zm) , 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 takiej sytuacji Wykonawca 

ma obowiązek: 

7.1. Poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadziło do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

7.2. Wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, 

7.3. Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku, 

7.4. Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

7.5. Informację w powyższym zakresie Wykonawca składa w Załączniku nr 1 do SWZ.  

 

XXII.  Opis kryteriów oceny ofert  , wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty wyłącznie na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w SWZ. 

2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie następujących 

kryteriów i przyznanej im wagi: 

                    C) – cena ofertowa brutto  za całość przedmiotu zamówienia – 60 pkt, 

                    D) – dyspozycyjność  – 40 pkt 

 3.  Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów: 

 

1) W ramach kryterium Cena (C) oceniana będzie łączna cena ofertowa brutto za całość 

przedmiotu zamówienia podana w formularzu ofertowym. 

W ramach kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:  

                  C= (cena najniższa : cena oferty badanej) x 60 pkt. 

                 Przez cenę Zamawiający rozumie cenę ofertową brutto wskazaną w formularzu oferty. 
 

           2) W ramach kryterium dyspozycyjność oceniany będzie  odbiór  odpadów  komunalnych i     

                pokonsumpcyjnych    poza   ustalonym    harmonogramem   na  zgłoszenie   otrzymane  od     

              Zamawiającego. Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób: 

               - jeżeli  wykonawca   zadeklaruje  w  ofercie,  że  będzie  odbierał  odpady  poza  ustalonym 

                  harmonogramem do dwóch dni  od  dnia  zgłoszenia  otrzymanego  przez  Zamawiającego   

                   oferta  otrzyma  40 pkt., 

               - jeżeli  wykonawca   zadeklaruje   w  ofercie,  że  będzie  odbierał  odpady poza  ustalonym   

                 harmonogramem  do  trzech  dni  od  dnia  zgłoszenia  otrzymanego przez  Zamawiającego   

                    oferta  otrzyma  20 pkt., 

Uwaga: Dzień zgłoszenia jest liczony jako pierwszym dzień na odbiór odpadów. 

Obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę (spośród ofert podlegających 

ocenie) nastąpi na podstawie sumy uzyskanych punktów w kryteriach opisanych powyżej 

zgodnie z wzorem:  

                                         P (punkty) = C + D  

P – łączna liczba punktów (suma) przyznanych wykonawcy w ramach wszystkich kryteriów,  

C-  łączna liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”,  

D – łączna liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Dyspozycyjność”  

    Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów w kryteriach ocen.   

4. Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,   która  uzyska   największą   liczbę   punktów. 

5. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada określonym w 

ustawie z dnia 11 września 2019 r prawo zamówień publicznych i specyfikacji warunków 

zamówienia   oraz   została  uznana  za  najkorzystniejszą tj. otrzymała najwyższą ilość punktów.  
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XXIII.  Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, 

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.  

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

terminu , o którym mowa w art. 308 ust. 2 Pzp,  jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną 

ofertę. 

3. Zamawiający powiadomi wykonawcę, któremu udzieli zamówienia o terminie i miejscu 

zawarcia umowy. 

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, przed zawarciem umowy Wykonawcy doręczy umowę konsorcjum/o 

współpracy/spółki w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

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

dokument/y potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 

 

XXIV.   Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną        

             wprowadzone do tresci tej umowy 
 

           Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 10 do SWZ. 

 

XXV.  Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalna liczba 

części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria 

lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone 

jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie 

części 

                Nie dotyczy. 

 

XXVI.   Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania 

ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe 

jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie 
 

        Nie dotyczy. 

         

XXVII.  Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o 

których mowa w art. 95: 

 

       Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca 

zatrudniał na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące 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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320), tj. czynności w zakresie pracowników fizycznych wykonujących 

bezpośrednio usługi stanowiące przedmiot niniejszego postępowania. 

        

 

XXVIII Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2, jeżeli 

zamawiający przewiduje takie wymagania 

        Nie dotyczy. 

 

XXIX Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłacznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający przewiduje takie 

wymagania 

          Nie dotyczy. 
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XXX.  Wymagania dotyczące wadium 

    Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.  

 

XXXI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8, 

jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 
  

       Nie dotyczy. 

 

XXXII. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia  

przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji  zamówienia, o których mowa  w art. 131 

ust. 2, jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia  oferty po odbyciu  

wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów 

         Nie dotyczy 

 

XXXIII.  Informacje dotyczące walut obcych 

          Nie dotyczy 

 

XXXIV. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli, zamawiający 

przewiduje    ich zwrot 

        Nie dotyczy: 

 

XXXV.  Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, 

jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 
 

       Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu zamówienia przez 

Wykonawcę . 

 

XXXVI Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

        Nie dotyczy. 

 

XXXVII  Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230, jeżeli zamawiający 

przewiduje aukcję elektroniczną  

        Nie dotyczy. 

 

XXXVIII Wymóg lub możliwość złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub  

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 

            Nie dotyczy. 

 

XXXIX  Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający     

              je przewiduje: 

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XL. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

 

 1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp 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 Pzp. 

 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 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców.  

3. Odwołanie przysługuje na:  

    - niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
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    - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy Pzp;  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione 

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

wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający 

mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.  

6. Odwołanie wnosi się w terminie:  

  - 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego   

     wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,               

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego  

  wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6.1 i 6.2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia  

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

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Rozdziału 3 

Działu IX ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 

"sądem zamówień publicznych".  

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem.  

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XLI. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 rozporządzenia       RODO. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE  

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO” 

informuję, że:  

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zamówień jest Dom 

Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1, 19-321 Nowa Wieś Ełcka; 

2. jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  

a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych  u Administratora za pomocą adresu e - mail: iod@rodo.elk.pl lub 

pisemnie na adres administratora, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy z dnia  11 września  2019 r - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 1919 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji z  

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

6.  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp;  
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7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

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

   - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych* 

   - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania  danych   

     osobowych z  zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna  Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9.  nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż  

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

RODO (ograniczenia stosowania):  

* Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art.16 rozporządzenia 20216/679, nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie 

zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.                                                                                

** W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o 

którym mowa w art.18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.  

 

Załączniki: 

Nr 1 - formularz ofertowy, 

Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia,  

Nr 3a - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -  Wykonawcy,  

Nr 3b - oświadczenie   o   spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –podmioty, na zasoby których    

             powołuje się wykonawca, 

Nr 4a - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Wykonawca, 

Nr 4b - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania –podmioty, na zasoby,   

              których powołuje się Wykonawca 

Nr 5a  - oświadczenie   o   aktualności   informacji  zawartych w oświadczeniu,   których mowa  w  art. 125 ust. 1  

                ustawy Pzp – wykonawca, 

Nr 5b -  oświadczenie  o  aktualności  informacji  zawartych  w  oświadczeniu, o których  mowa  w  art. 125 ust. 1  

              ustawy Pzp –podmioty, na zasoby których powołuje się Wykonawca, 

Nr 6 -  oświadczenie  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o udzielenie  zamówienia  w  zakresie, o którym  

             mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 

Nr 7 -   zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

Nr 8 - wzór umowy, 

Nr 9 -   Identyfikator postępowania
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